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Efni: Frumvarp til laga um stofnun Matvælarannsókna hf., 387. mál.
Vísindanefhd Vísinda- og tækniráðs barst til umsagnar frá Allsheijamefhd Alþingis fhunvarp 
til laga um stofnun Matvælarannsókna hf. Umsögn nefodarinnar fer hér á eftir.
Vísinda- og tækniráð hefur frá upphafi lagt áherslu á að skipulag og starfshættir opinberra 
rannsóknastofiiana verði endurskilgreint. í öllum ályktunum ráðsins hefur mikilvægi þessa 
máls verið áréttað. Ráðið hefur lagt áherslu á aukna skilvirkni rannsókna með auknu samstarfi 
eða sameiningu skyldrar starfsemi. Jafiiframt hefur það fjallað um mikilvægi þess að 
rannsóknastarfsemin lagi sig að breytingum í atvinnulífinu og einnig nýjum viðhorfum í 
efhistökum og verklagi sem ganga þvert á hefðbundna skiptingu milli atvinnugreina. Einnig 
hefur verið lögð mikil áhersla á að styrkja getu rannsóknastofiiana til að eiga samstarf við 
háskóla og fyrirtæki innanlands og erlendis.
Með frumvarpi til laga um stofiiun Matvælarannsókna hf. eru stigin skref í þessa átt en 
jafiiframt er lagt til að rekstrarforminu verði breytt og stofiiað hlutafélag um starfsemina. 
Félagið verður því að uppfylla almenn skilyrði hlutafélaga á almennum markaði varðandi 
verkefiiakaup og viðskipti við ríkið. Einnig þarf að gæta þess að jafhræði sé með þessu 
hlutafélagi og öðrum aðilum sem kunna að vera í svipaðri starfsemi.
í greinagerðinni með frumvarpinu er leitast við að svara spumingum sem koma upp varðandi 
fjármögnun, en treysta verður að sjávarútvegsráðuneytið leysi þau mál. Brýnt er að málefhi s.s. 
lífeyrismál og húsnæðismál torveldi ekki starfsemi hins nýja félags.
Samkvæmt 2. gr. er hlutverk félagsins að sinna;

-þróunarhluta, þ.e. rannsóknum og nýsköpun á sviði matvæla 1 þágu atvinnulífsins og 
-vöktunar og mælihluta, þ.e. lýðheilsu og matvælaöryggi.

Hugsanlega hefði verið eðlilegra að koma þessum þáttum fyrir i tveimur sjálfstæðum félögum. 
Fyrst sú leið var ekki farin er mikilvægt að halda þeim aðskildum i rekstri félagsins. 
Væntanlega er hið opinbera langstærsti kaupandi að vöktunar og mælihluta, á sama tíma og 
rannsóknir og nýsköpun verða að hluta fjármagnaðir af hagsmunaaðilum og að hluta af 
samkeppnissjóðum á móti. Matvælarannsóknir hf. þurfa að eiga möguleika á stuðningi 
samkeppnissjóða til að stunda þróunarstarf og þurfa því að geta lagt fram mótfiamlag, án þess 
að ganga á eigið fé félagsins.
Vísindanefiid telur að hér sé um að ræða jákvætt skref í þróun rannsóknastarfseminnar í 
landinu og mælir með að frumvarpið verði samþykkt. Visindanefhd leggur áherslu á að vel 
verði vandað til undirbúnings félagsins og þeirra samninga og útboða sem opinberir aðilar



standa fyrir þannig að kj amastarfsemin, sem dregin er saman i umrætt félag nái að þróast og 
eflast til hagsbóta fyrir atvinnuvegina og samfélagið í heild.
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