
Alþingi
122/iuo

komudagwr / 3  2 0 0 6
Iðntæknistofnun

Alþingi, 
Allsheijamefhd, 
150 Reykjavík

Reykjavík 24. febrúar 2006

Málefni:Frumvarp til laga um stofnun Matvælarannsókna hf., 387.mál.

Allnokkur umræða hefur átt sér stað um skipulag og starfssemi opinberra rannsóknastofiiana 
undanfama mánuði. Vísinda- og tækniráð hefur ýtt undir þá umræðu. Stjóm Iðntæknistofiiunar 
vill taka undir mikilvægi umræðunnar um aukna samvinnu stofiiana, háskóla og fyrirtækja. 
Uppbygging aðstöðu fyrir hátæknifyrirtæki, rannsóknastofiianir og háskóla á 
Vatnsmýrarsvæðinu er hluti þeirrar myndar og mjög mikilvægur þáttur þeirrar framtíðarsýnar 
sem hér er lögð til grundvallar. Fyrir hönd Iðntæknistofiiunar er því lögð áhersla á að 
stofnuninni verði gert kleifit að staðsetja starfsemina í slíku þekkingarumhverfi.

Rannsóknastofiianimar hafa gegnt mikilvægu hlutverki, sem stuðnings- og þjónustuaðilar við 
framþróun atvinnulífsins undanfama áratugi. Stofhanimar hafa gegnt tvíþættu hlutverki:

1. Ráðgjöf, vöktun og þjónusta við stjómvöld, fyrirtæki og einstaklinga.
2. Rannsóknir og vísindastarf ásamt fræðslu sem stuðlað hefur að nýsköpun og 

aukinni framleiðni í atvinnulífinu.

Miklar breytingar hafa átt sér stað í atvinnulífmu hér á landi frá því lögin um rannsóknir í þágu 
atvinnuveganna vom sett árið 1965. Því vill stjóm Iðntæknistofiiunar taka undir þau sjónarmið 
að mikilvægt er að endurskoða starfsemi rannsóknastofiiananna og meta með hvaða hætti þær 
þjóni best framþróun í atvinnulífinu. Samhliða þarf að styrkja samstarf þeirra við háskóla 
innanlands og utan. Gæta þarf jafnframt að því að árangur í rannsóknum og nýsköpunarstarfi 
byggi á þekkingu og fæmi sem er á mörgum fagsviðum, s.s. framleiðslutækni, efiiistækni, 
sjálfvirkni og umhverfisþekkingar. Með því að sameina Matra við Matvælarannsóknir hf. er 
matvæla- og nýsköpunarstarf Matra tekið úr slíku umhverfi á Iðntæknistofiiun og 
Landbúnaðarháskólanum.

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi er hlutverk fyrirhugaðs hlutafélags í meginatriðum 
tvíþætt:

-Þróunarhluti, rannsóknir og nýsköpun á sviði matvæla og í þágu atvinnulífsins. 
-Vöktun og mælingar, lýðheilsa og matvælaöryggi.

Hér á eftir er fjallað um nokkur atriði sem stjóm Iðntæknistofhunar þykir ástæða til að vekja 
athygli á:

1. Tvíþætt hlutverk fyrirtækisins kann að valda vandamálum í samskiptum þess við 
fyrirtæki og einstaklinga. Afurðir rannsókna og nýsköpunar fela í sér nýjar aðferðir, 
vörur, tækni og þ.h., sem kalla á eftirlit og úttektir matvælaeftirlits. Gera má ráð fyrir 
að Matvælarannsóknir hf. í samstari við starfandi fyrirtæki eða á eigin vegum þurfi á 
úttekt matvælaeftirlitsins að halda. Þessi hlutverk geta ekki farið saman. Hliðstæður



Iðntæknistofnun

hagsmunaárekstrar kunna að eiga sér stað varðandi dótturfélög Matvælarannsókna hf. og 
annarra félaga sem starfa í samkeppni við þau.
Innan Norðurlandanna virðist sem skýr skil séu á milli tækni og þróunarstofnana annars 
vegar og rannsóknastofa sem annast lýðheilsu og matvælaöryggi hins vegar.

2. Hlutafélagsrekstrarformið er vel þekkt og hefur reynst mjög heppilegt, ekki síst til 
atvinnurekstrar. í greinagerðinni með frumvarpinu er vísað til sveiflukenndra tekna, sem 
réttlætingu á rekstri hlutafélags. Það kann að vera rétt, en opinberir aðilar fjármagna 
væntanlega vöktunar- og mælihlutann. Gera verður ráð fyrir að önnur hlutafélög óski eftir 
að taka að sér verkefhi hliðstæð Matvælarannsóknum hf. Það verður því mjög mikilvægt 
að tryggja að ekki verði um niðurgreiðslur að ræða milli þeirra tveggja megin sviða sem 
Matvælarannsóknir hf. starfar á.

3. Fjármögnun rannsókna hjá rannsóknastofnunum, háskólum og fyrirtækjum á sér stað 
með framlögum úr s.k. samkeppnissjóðum innanlands og utan. Algengt er að slíkur 
stuðningur krefjist 50% mótframlags. Opinberar rannsóknastofrianir hafa grunnframlög af 
fjárlögum sem nýtast sem mótframlög.
Matvælarannsóknir hf. þarf að eiga möguleika á stuðningi samkeppnissjóða til að stunda 
þróunarstarf og þarf því að geta lagt fram mótframlag, án þess að ganga á eigið fé 
fyrirtækisins.

4. Stjóm Iðntæknistofriunar vill vekja athygli á að á vegum Iðntæknistofriunar og 
Landbúnaðarháskóla íslands er rekin ein fullkomnasta efiiagreiningarþjónusta sem völ er á 
hér á landi. Lagður hefur verið mikill metnaður í að byggja upp aðstöðu og búnað til að 
geta tekist á við sem fjölþættasta þjónustu. í greinagerð með umræddu frumvarpi kemur 
fram að fyrirtækið muni jafnframt sinna efiiamælingum. Mjög eindregið er varað við að 
Matvælarannsóknir hf. byggi upp fyrir opinbert fé efiiarannsóknasóknastofu, þó það sé í 
hlutafélagsformi.

Rannsóknir í þágu matvælaiðnaðar em mikilvægar fyrir framþróun í greininni. Því ber að 
tryggja að með þeim breytingum sem fyrirhugaðar em á starfsemi rannsóknastofiiananna verði 
leitast við að setja starfsemina ekki í slíkt uppnám, að það leiði til þess að reynsla og þekking 
sem fyrir hendi er glatist. Það kann að taka langan tíma að byggja upp öflugt skilvirkt starf, ef 
það sem fyrir er glatast.

/

Hallgnmuy'yónasson 
Forstjóri iQjitækáistofhunar


