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

Samtök iðnaðarins leggja áherslu á að stækka einingar sem sinna hagnýtum 
rannsóknum og þjónustu í þágu íslensks atvinnulífs í nánum tengslum við 
þau fyrirtæki og samtök þeirra sem eiga hagsmuna að gæta. Á sama tíma 
gefst kjörið tækifæri til að útvista verkefni sem eiga heima
samkeppnismarkaði þar sem einkaaðilar geta sinnt þjónustunni á skilvirkari 
og hagkvæmari hátt.

Það er Ijóst að stefna Vísinda- og tækniráðs um tvískiptingu 
rannsóknastarfseminnar og efni frumvarps um Matvælarannsóknir hf., sem 
hér liggur fyrir, gengur ekki jafn langt og framangreind sjónarmið 
Samtakanna. Auk þess telja Samtök iðnaðarins að þjónustumælingar og 
efnagreining eigi litla samleið með þessum rekstri og slíkt beri því að útvista 
áður en til stofnunar Matvælarannsókna hf. kemur.

Þótt hér verði ekki fjallað nánar um hvað hindrar heilsteyptari sameiningu 
rannsóknastofnana atvinnulífsins má líta á stofnun Matvælarannsókna hf. 
sem fyrsta skref í nauðsynlegri endurskipulagningu á starfsemi hins opinbera 
á þessu sviði.

Mikilvægt er að hafa í huga náin tengsl þessarar starfsemi við atvinnulíf og 
háskóla á tæknisviðum. I því sambandi leggja Samtökin höfuð áherslu á að 
tengja starfsemina fyrirhugaðri uppbyggingu háskóla og sjúkrahúss í 
Vatnsmýrinni og að fyrirhuguð sameining Iðntæknistofnunar og 
Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins verði á sama stað og rekstarform 
þeirrar starfsemi og Matvælarannsókna hf. samræmt með það í huga að 
auðvelda þeim að sameinast á seinni stigum.

Rannsóknastofnanir atvinnuveganna hafa gegnt mikilvægu hlutverki en frá 
stofnun þeirra hefur umhverfi þeirra breyst mikið. Samkeppni hefur aukist, 
heilar tækni- og atvinnugreinar hafa orðið til og nú stunda fyrirtæki í 
atvinnulífinu umfangsmiklar rannsóknir á mörgum sviðum. Skil milli 
atvinnugreina hafa máðst út og til þess að ná árangri í rannsóknum og 
þróunarstarfi þarf í vaxandi mæli að leiða saman þekkingu og færni sem 
skapast hefur á mörgum fagsviðum. Metnaðarfull verkefni á sviði matvæla 
geta t.d. byggst á þekkingu á örverum, eiginleikum hráefnisins, véltækni,
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efnistækni, upplýsingatækni, sjálfvirkni og jafnvel örtækni á sama tíma og 
skilningur á markaðslegri þróun og umhverfissjónarmiðum getur skipt 
sköpum fyrir verkefnið.

Samstarf og samkeppni eiga sér stað innan lands og milli landa þar sem við 
stórar og öflugar rannsóknastofnanir og alþjóðleg fyrirtæki er að etja. Því er 
mikilvægt að hér á landi séu öflug fyrirtæki sem stunda rannsóknir og geta 
keppt um rannsóknafé og verkefnastyrki við sambærilega aðila í nálægum 
löndum. Þá getur skipt miklu máli að fyrirtækin hafi öflugt bakland í 
rannsóknaþjónustu og háskólum sem geta styrkt stöðu þeirra á ólíkum 
fagsviðum. Fyrir lítil sérhæfð tæknifyrirtæki getur einnig skipt sköpum að 
starfa í nánum tengslum við notendur tækninnar og aðila sem hafa faglega 
getu til að halda uppi alþjóðlegum rannsókna- og þróunarverkefnum í 
fremstu röð.

SI telja því löngu tímabært að rannsóknastarfsemi þeirra stofnana, sem 
standa atvinnulífinu næst, þ.e. Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, 
Iðntæknistofnunar íslands, Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og 
e.t.v., fleiri verði sameinuð. Hagræðið ætti að vera augljóst og þannig gefst 
einstakt tækifæri til að tengja þessar stofnanir m.a. við uppbyggingu háskóla 
og hátæknisjúkrahúss í Vatnsmýrinni. Með því skapast ný tækifæri til að taka 
upp þverfagleg viðfangsefni sem krefjast þekkingar á mörgum sviðum og 
geta fært íslensku atvinnuiífi nýja landvinninga á sviðum tækni og þekkingar.

Rekstrarform þessarar starfsemi þarf að miðast við að hámarka árangur af 
starfseminni fyrir atvinnulífið og tryggja sem best tengsl við fyrirtæki og 
háskóla á tæknisviðum. SI taka vel þeirri hugmynd í frumvarpinu um 
Matvælarannsóknir hf. að stofnað verði hlutafélag um reksturinn þar sem 
gera má ráð fyrir að fleiri en ríkið eitt standi að honum í framtíðinni. 
Jafnframt benda þau á að æskilegt væri að kanna strax áhuga aðila í 
atvinnulífinu á að taka þátt í þessu félagi. Einnig er mikilvægt að til 
stjórnarstarfa veljist fólk með reynslu úr atvinnulífinu og hefur skilning á 
þeirri ábyrgð sem stjórnarsetu og hlutafélagsforminu fylgir.

í  greinargerð með frumvarpinu (kafla 6) er fjallað um samkeppni og kaup 
ríkisins á rannsóknaþjónustu. SI taka undir nauðsyn þess að ríkið skilgreini 
þau verkefni sem það vill að verði unnin, bjóði þau út og geri um þau 
samninga við fyrirtæki, gjarnan til langs tíma. Samtök iðnaðarins telja afar 
mikilvægt að í tengslum við stofnun hins fyrirhugaða hlutafélags verði allir 
þeir þættir, sem flokkast geta undir samkeppnisrekstur, útvistaðir. Einungis 
með því móti verður samkeppnisstaða starfandi fyrirtækja á þessu sviði 
eðlileg.

Þetta á t.d. við um Rannsóknastofu Umhverfisstofnunar sem SI telja að eigi 
tvímælalaust heima á almennum markaði og það á reyndar einnig við um 
efnagreinarþjónustu hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Það er því mikil 
annmarki á frumvarpinu að þar skuli gert ráð fyrir að sú starfsemi verði inni í 
Matvælarannsóknum hf. Það að stofna hlutafélag í 100% eigu ríkisins



jafngildir ekki útvistun verkefna til einkaaðila. Ef ætlunin er að útvista þessa 
starfsemi þá er Ijóst að farin er langsótt leið að því marki með því að 
sameina þessa starfsemi fyrst í Matvælarannsóknum hf. Auk þess er 
vandséður sá hvati sem stjórn þessa félags á að hafa til að útvista starfsemi 
á sviði þjónustumælinga og efnagreiningar eftir að hlutfélagið hefur verið 
stofnað með þá starfsemi innanborðs.

Verði frumvarpið um Matvælarannsóknir hf. að lögum leggja Samtök 
iðnaðarins þunga áherslu á að tekið verði fullt tillit til þeirra athugasemda um 
útvistun samkeppnisrekstrar og skipan stjórnar sem áður eru nefndir. Þá er 
æskilegt að í greinargerð komi skýrt fram að hér sé aðeins um byrjunarskref 
að ræða í átt til frekari sameiningar á starfsemi rannsóknastofnana 
atvinnulífisins.

Virðingarfyllst, 

Samtök iðnaðarins

Davíð Lúðvíksson 
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þjónusta, þróun og starfsgreinar
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