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Forsætisráðuneytið hefur farið yfir umsagnir fjölmargra aðila sem borist hafa allsheijamefhd 
Alþingis vegna frumvarps til laga um stofiiun Matvælarannsókna hf.
Hjálagt eru svör ráðuneytisins við þeim athugasemdum eða álitaefhum sem fram komu í 
umsögnunum. Svörin eru unnin í samvinnu við sjávarútvegsráðuneyti, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 
landbúnaðarráðuneyti og umhverfísráðuneyti. Jafiiframt sendist allsheijamefiid Alþingis ljósrit af 
svörum forsætisráðuneytis og fj ármálaráðuneytis við spumingum starfsmanna Rannsóknastofnunar 
fiskiðnaðarins, Matvælarannsókna Keldnaholti og Rannsóknastofu Umhverfisstofiiunar frá í 
nóvember og desember 2005.

Háskóll íslands, Raunvísindadeild HÍ, Líffræðistofnun HÍ, Rannsóknarstofa í næringarfræði 
við LSH og HÍ
Styðja eindregið að frumvarpið verði að lögum. Lýsa sig reiðubúna til samninga við hið nýja félag og 
leggja sérstaka áherslu á þátt rannsóknatengds framhaldsnáms í starfsemi hins nýja félags.

Háskólinn á Akureyri.
Vilja að höfuðstöðvar félagsins verði á Akureyri. Leggja áherslu á að framtíðarfyrirkomulag 
matvælarannsókna taki mið af heildarstefiiu ríkisstjómarinnar hvað varðar uppbyggingu á sviði 
menntunar, rannsókna, atvinnvdífs og búsetu á íslandi öllu. Við HA starfar matvælasetur (MHA), sem 
fær grunnQ árveitingu frá sj ávarútvegsráðuneytinu.

Matvælasetur Háskólans á Akureyri ( MHA )
Gera ekki efiiislegar athugasemdir við frumvarpið. Benda á hlutverk MHA og vilja að stefht verði að 
því að sem flest verkefni verði imnin hjá eða í samstarfi við þær háskólastofiianir sem eftir því óska.

Svar við umsðgn HÍ, HA ogMHA: Höfuðstöðvar Matvœlarannsókna hf. munu verða í Reylg'avík á 
nœstu árum sem endurspeglar núverandi starfsemi. Auk Reykjavíkur starfar R f nú á Isafirði, 
Sauðárkróki, Akureyri, Neskaupsstað, Höfn í Homafirði og Vestmannaeyjum. Æskilegt er að efla 
sérhœfðar einingar úti á landi í tengslum við háskóla, stofnanir og fyrirtæki. Félaginu er ætlað að 
gera samstarfs- eða þfónustusamninga við þá háskóla sem þess óska.

BSRB
Leggst eindregið gegn því að frumvarpið verði að lögum. Verið er að setja lög um að starfsmenn 
Matvælarannsókna hf. verði áfram starfsmenn ríkisins án þess þó að um kjör þeirra, réttindi og
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skyldur, gildi lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Matvælarannsóknir þurfa ekki að fylgja lágmarkskröíum sem gerðar eru til stjómsýslunnar eða fylgja 
ákvæðum laga um upplýsingaskyldu stjómvalda. Með fhimvarpinu verða áunnin samningsbundin 
réttindi starfsmanna skert allverulega.
BSRB leggur áherslu á að Matvælarannsóknir virði rétt stéttarfélaga starfsmanna sem gera 
kjarasamninga f.h. félagsmanna sinna til að semja áfram við hlutafélagið. BSRB telur heppilegra að 
hið sameinaða félag verði sjálfseignarstofnun.

Svar: Matvœlarannsóknir eru afar mikilvœgar fyrir íslenskt atvinnulíf. Mikilvægt er að stórefla 
þessar rannsóknir. Það verður m.a. gert með því að útbúa stœrri rannsóknaeiningar undir einu 
öflugu fyrirtæki. Atvinnulífið þarf að koma meira að þessum rannsóknum. Stofhun hlutafélags um 
matvælarannsóknir á grunni þriggja rannsóknastofnana rikisins er mikilvægur liður til að fá 
atvinnulífið virkara á þessu sviði. Þó að hlutafélagið sé í upphafi alfarið í eigu ríkisins þá eru fyrir 
hendi möguleikar á að fyrirtæki, háskólar o.fl. komi að rekstrinum með beinum hœtti þegar fram 
líða stundir.

ÖUum starfsmönnum hinna þriggja rikisstofnana verður boðin vinna hjá nýja félaginu á grundvelli 
gildandi kjarasamninga. Félagið mun semja um kaup og kjör við sitt starfsfólk þegar gildandi 
kjarasamningar renna út.
Engin eðlisbreyting verður á aðgengi þriðja aðila að upplýsingum sem snerta störf 
Matvælarannsókna hf. frá því sem verið hefur þar sem stjómvöld verða væntanlega beinir 
kaupendur að þjónustu Matvælarannsókna að undangengnu útboði.
Hlutafélagsformið gefur meiri færi á sveigjanleika í fjárfestingum, rékstri og samvinnu við aðra en 
ríkisrekstrarformið. Þetta á ekki síst við um rekstur þar sem breytingar eru mjög örar. ÞekJdng og 
hæfni starfsmanna verður aðall hins nýja félags. Fjölbreyttari verkefhi og aukinn sveigjanleiki á því 
að verða starfsmönnum félagsins til framdráttar. Hlutafélagaformið hefur margvíslega kosti fram 
yfir sjálfseignaformið. Það erþrautreynt ogfastmótað. Ábyrgð eigenda og stjómar á eignarhaldi og 
stjómun er skýrari en hjá sjálfseignarstofnun.

Samtök atvmnulífsins, Samtök fiskvinnslustöðva, Samtök verslunar og þjónustu, 
Landssamband íslenskra útvegsmanna og Samtök iðnaðarins.
Samtökin fagna þeirri stefnumörkun sem í frumvarpinu felst. í framtíðinni má reikna með að fleiri 
komi að en rílrið. Tækifæri að tengja starfsemina uppbyggingu í Vatnsmýrinni. Lykilatriði að stjóm 
félagsins fái tækifæri til að móta stefnu fyrirtækisins, og að í stjóm veljist einstaklingar með reynslu 
af hlutafélagsforminu.
Svar við umsögn allra samtakanna: Matvælarannsóknum hf. er ætlað að leggja höfuðáherslu á stærri 
rannsóknir og eflingu þeirra. Sameining stofiiana og formbreyting á rekstrarfyrirkomulagi hefur það 
markmið að efla Matvælarannsóknir hf. til að sinna viðameiri rannsóknum. Á undanfomum árum 
hafa ríkisstofiianir verið að færa frá sér þjónusturannsóknir á vettvangi matvæla sem hefur orðið til 
þess að einkafyrirtæki í matvælarannsóknum hafa aukið sinn hlut. Þessi fyrirtæki eru nú að mestu í 
eigu sama félagsins. Þegar fram líða stundir og einkafyrirtækjum hefiir vaxið fiskur um hrygg má ætla 
að þau taki að sér stærri og viðameiri rannsóknir.

Viðskiptaráð íslands
Ráðið óttast að hið nýja hlutafélag muni taka af fullum þunga þátt í samkeppni við einkafyrirtæki. 
Ráðið óttast að heimild til hins nýja félags að stofiia önnur félög og fyrirtæki skapi hættu á að félagið 
fari út í verkefni sem einkaaðilar eru jafii vel eða betur í stakk búnir til að sinna.

Svar: Engin áform eru uppi um að Matvælarannsóknir hf. auki hlut sinn á þeim markaði sem 
einkafyrirtækin starfa aðallega nú, þ.e. við þjónusturannsóknir.

Bændasamtök íslands
Mæla með samþykkt frumvarpsins. Telja eðlilegast að kveðið verði á um i lögum hvemig stjómin 
verði samsett.



Svar: Það er varhugavert að binda samsetningu stjómar í lög. Eðlilegt er að val á stjómarmönnum 
endurspegli áherslur félagsins á hverjum tíma.

Vísindanefnd og tækninefnd Vísinda- og tækniráðs.
Nefiidimar mæla með að frumvarpið verði samþykkt. Áhersla lögð á að vandað verði til undirbúnings 
stofnimar félagsins og þeirra samninga og útboða sem opinberir aðilar munu standa fyrir. Lögð er 
áhersla á að félaginu verði gert kleiflt að leggja fram framlag á móti innlendum og erlendum 
rannsóknastyrkjum.

Svar: Stjómvöld munu beita sér fyrir að Matvælarannsóknir hf. eigi þess kost að leggja fram
framlag á móti innlendum og erlendum rannsóknastyrlgum þar sem þess er krafist eins og verið 
hefur.

Umhverfisstofnun
Stofiiunin telur mikilvægt að sett verði á stofii öflug opinber eftirlitsrannsóknarstofa, sem sinnir 
forgangs- og öryggisþjónustu fyrir opinbert matvælaeftirlit. Ef ætlunin er að Matvælarannsóknir hf 
verði stofiiaðar leggur UST til að RUST verði heildstæð og sjálfstæð eining innan Matvælarannsókna 
hf, sem sinni áfram því hlutverki sem hún hefur hingað til sinnt með miklum ágætum. Ekkert 
markmið kemur fram um öryggi matvæla eða þjónustu við eftirlitsaðila og hvergi er vikið að öryggi 
og hagsmunum íslenskra neytenda í frumvarpinu. Að mati UST væri ótrúverðugt gagnvart almenningi 
og neytendum að rannsóknafyrirtæki í hlutaeigu öflugra matvælafyrirtækja annaðist mælingar fyrir 
eftirlitsstofiianir sem hafa eftirlit með þessum sömu matvælafyrirtækjum. UST telur einnig að það 
dragi úr trúverðugleika eftirlitsmælinga Matvælarannsókna hf að Samtök atvinnulífsins eigi fulltrúa í 
stjóm. Að mati UST er ekki hægt að fela áhættugreiningu, þ.m.t. áhættustjómun, hlutafélagi sem 
matvælafyrirtæki eiga hugsanlega eignarhluta í. Leggja til breytingar á frumvarpinu.

Svar: Það er stefna á alþjóðavísu, m.a. innan ESB, að skilja að annars vegar rannsóknir og hins 
vegar eftirlit. Matvœlarannsóknir hf. munu ekki sinna neinu opinberu eftirliti. Það verður í 
verkahring stjómar Matvælarannsókna hf. að skipuleggja innra starf félagsins svo sem rannsóknir 
og vöktun vegna matvœlaöryggis. Sérstök lög eru í gildi um matvœli þar sem m.a. er kveðið á um 
öryggi matvœla. Lögð er til breyting á þeim lögum til að tryggja að Umhverfisstofnun hafi ávallt 
undir höndum tiltœkar upplýsingar um niðurstöður úr sýnatökum heilbrigðisnefnda.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra
Hafa uppi efasemdir um að ráðuneyti atvinnuveganna sé réttur aðili til að hafa yfirumsjón með 
félaginu. Mjög jákvætt að gert er ráð fyrir vísindasamstarfi við háskóla. Yfirgripsmeiri þekking getur 
veitt háskólum betri þjónustu. Aukin geta til að annast verkefni fyrir stjómvöld til að þjónusta 
háskóla og atvinnulífið. Þessi jákvæðu atriði eru ekki að skila sér í frumvarpið.
Væri til mikilla bóta að setja þau skipulagsatriði sem fram koma í lið 7 í athugasemdum inn í 
frumvarpið.

Svar: Sú starfsemi sem unnin hefur verið á Rannsóknastofiiun fiskiðnaðarins verður hryggstykkið í 
starfsemi Matvælarannsókna hf. a.m.k. fyrst um sinn. Sú stofnun heyrir undir sjávarútvegsráðuneyti. 
Því þótti eðlilegt að sjávarútvegsráðherra skipaði stjóm félagsins. Um starfsemi matvælarannsókna 
gilda hlutafélagalög nema þar sem kveðið er á um annað í lögum um Matvælarannsóknir hf. Með því 
að lögbinda skipulag Matvælarannsókna hf. væri verið að draga úr þeim sveigjanleika sem 
hlutafélagaformið býður upp á.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Mælir með frumvarpinu, leggja áherslu á að tryggður verði áfram góður aðgangur að þjónustu þeirri, 
sem heilbrigðiseftirlitið hefur haft hjá RUST varðandi rannsóknir á sviði hollustu- og umhverfismála.

Svar: Vísað til fyrri svara.

Lýðheilsustöð



Lýðheilsustöð fagnar væntanlegri sameiningu þriggja stofiiana sem sinna rannsóknum og nýsköpun á 
sviði matvæla. Það er von Lýðheilsustöðvar að almenn lýðheilsa, hollusta og heilnæmi matvæla og 
menntun á matvælasviði, verði höfð að leiðarljósi við mótun starfsemi á vegum Matvælarannsókna 
hf.

Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa
Félaginu er umhugað um að sú þjónusta sem heilbrigðiseftirlit heftir fengið í matvælarannsóknum sé 
tryggð áfram. Umhverfisstofiiun hefur niðurgreitt eða veitt fastan 35% afslátt af þessari þjónustu 
gegn því að hafa beinan aðgang að rannsóknamiðurstöðum. Að mati félagsins væri 
umhverfisráðuneyti æskilegur yfirumsjónaraðili félagsins.

Svar: Frumvarpið breytir ekki ábyrgð og skyldum Umhverfisstofnunar. Að öðru leyti er vísað til 
fyrri svara.

Starfsmannaráð Rf
Ráðið er samþykkt því að sameina matvælarannsóknir i eina stofnun. Telja breytingu á rekstrarformi 
ekki tímabæra. Benda á að öryggismælingar eigi að framkvæma á opinberri rannsóknastofu. Verði 
hlutabréf seld til fyrirtækja eða samtaka, stofnar það hlutleysi og trúverðugleika í hættu.

Svar: Stjómvöld munu tryggfa með sérstökum samningi að öryggismælingar sem fram fara hjá 
Matvælarannsóknum hf. stofni ekki hlutleysi og trúverðugleika í hœttu.
Sjá einnigfyrri svör.

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Telja að frumvarpið tryggi hinu nýja félagi alla kosti þess að vera ríkisstofnun, þrátt fyrir að vera gert 
að hlutafélagi, en jafnframt að vera styrkt í samkeppni við einkarekin fyrirtæki. Skil milli rannsókna 
og prófana engan veginn skýr í frumvarpinu. Eðlilegt að bjóða út mælingar og prófanir. 
Bókhaldslegur aðskilnaður ekki jafiigildur fjárhagslegum aðskilnaði.

Svar: Matvælarannsóknum hf. er ætlað að einbeita sér að umfangsmiklum rannsóknum sem ekki 
eru á færi einkarekinna fyrirtækja enn sem komið er. Mikilvægt er að tryggja með lögbundnum hætti 
skyldur fyrirtækisins til þess að sinna rannsóknum og vöktun vegna matvælaöryggis sem 
forgangsþjónustu. Slík skylda verður ekki lögð á einkafyrirtæki með lögum. Matvœlarannsóknir h f 
hafa að öðru leyti ekki sérstöðu umfram önnur hlutafélög þótt það sé alfarið í eigu ríkisins.

Rannsóknaþjónustan ProMat ehf
Gera hvorki athugasemdir við að sameinaðar verði í eina stofiiun allar rannsóknastofhanir 
atvinnuveganna sem stunda matvælarannsóknir né á hvaða formi slík stofnun yrði rekin, en lætur það 
sig hins vegar varða að ætla má að hin nýja ríkisstyrkta stofnun muni verða í beinni samkeppni við 
einkarekin fyrirtæki á markaðnum. Mótmæla styrkjum til öryggisþjónustu á sviði matvælarannsókna. 
Mótmæla að Rannsóknarþjónustan Sýni sé eina einkarekna stofan.

Svar: Vísað tilfyrri svara.

Iðntæknistofnun
Stjóm Iðntæknistofiiunar telur að tvíþætt hlutverk fyrirtækisins kunni að valda vandamálum í 
samskiptum þess við fyrirtæki og einstaklinga. Afurðir rannsókna og nýsköpimar fela í sér nýjar 
aðferðir, vörur, tækni o. þ.h., sem kalla á eftirlit og úttektir matvælaeftirlits. Gera má ráð fyrir að 
Matvælarannsóknir hf. í samstarfi við starfandi fyrirtæki eða á eigin vegum þurfi á úttekt 
matvælaeftirlitsins að halda. Þessi hlutverk geti ekki farið saman. Innan Norðurlandanna virðist sem 
skýr skil séu á milli tækni- og þróunarstofnana annars vegar og rannsóknastofa sem annast lýðheilsu 
og matvælaöryggi hins vegar. Það verður að tryggja að ekki verði um niðurgreiðslur að ræða milli 
þeirra tveggja megin sviða sem Matvælarannsóknir hf. starfar á. Matvælarannsóknir hf. þurfa að eiga 
möguleika á stuðningi samkeppnissjóða til að stunda þróunarstarf og þurfa því að geta lagt fram 
mótframlag, án þess að ganga á eigið fé fyrirtækisins. í greinagerð með umræddu frumvarpi kemur



fram að fyrirtækið muni jafiiframt sinna efiiamælingum. Mjög eindregið er varað við að 
Matvælarannsóknir hf. byggi upp fyrir opinbert fé efiiarannsóknasóknastofu, þótt það sé í 
hlutafélagsformi.

Svar: Það verður hlutverk stjómar Matvælarannsókna hf. að skipuleggja starfsemi félagsins til 
framtíðar og að sjá til þess að það starfi í samræmi við almenn lög og reglur. Lögð er áhersla á að 
félagið verði stofnað í rekstrarhœfu formi, þ.e. að það sé nœgjanlega stöndugt til að geta gert 
ráðstafanir til að sameina starfsemina undir einu þaki og staðið undir eðlilegri endumýjun á 
tœkjabúnaði. Að öðru leyti er vísað til fyrri svara.

Matvælarannsóknir Keldnaholti
Leggja til að félagið verði ríkisstofnun í stað hlutafélags en möguleikar á stofiiun hlutafélags verði 
kannaðir og ákvörðun tekin innan þriggja ára. Biðlaunaréttur starfsmanna verði virtur. Vantalinn 
kostnaður verulegur, telja að fjárveitingar ríkisins hafi í raun verið 250-300 m.kr. í stað 213 m.kr.

Svar: Skipulagsbreytingar sem hér eru fyrirhugaðar valda breytingum á starfseminni. Því er lagt til 
að hvort tveggja verði gert í senn; að sameina stofnanimar þrjár og breyta hinu sameinaða félagi í 
hlutafélag. Næg reynsla er jyrir því að breyta ríkisstofhun í hlutafélag auk þess sem 
hlutafélagsformið er þrautreynt og fastmótað. Þessi breyting gerir ekki ráð fyrir að árlegt 
rekstrarframlag ríkisins til þessa málqflokks lækki. Breytingin felur í sér ákveðinn stofnkostnað fyrir 
ríkissjóð, en þess er vænst að sá kostnaður skili sér í bættum afköstum hins nýja félags.

Matvælaráð
Leggja til að bætt verði inn í 2. gr. firumv. orðinu „þjónustu“. Telja að ef ríkið ákveði að selja sinn 
eignarhlut, geti komið upp sú staða að niðurstöður rannsókna þættu ótrúverðugar vegna eignarhalds 
eða samsetningar eigendahóps. Stjómarseta Samtaka atvinnulífsins dragi úr trúverðugleika 
eftirlitsmælinga. Tryggja þarf að félagið geti prófað fyrir helstu sjúkdómsvaldandi örverum og helstu 
efiiasamböndum sem geta valdið mengun í matvælum. Nota faggildar rannsóknarstofur vegna 
eflirlitsmælinga til að tryggja matvælaöryggi. Félagið þyrfti að uppfylla kröfur um „National 
Reference Laboratory“ Athygli vakin á tilkynningarskyldu um sjúkdómsvaldandi örverur. Getur 
fyrirtækið sett gjaldskrá eins og það vill, sökum einokunaraðstöðu?

Svar: Matvælarannsóknum hf. er skylt að taka að sér alla þjónustu tengda matvœlaöryggi sem 
óskað verður eftir a f hlutaðeigandi eftirlitsaðilum og verður gerður samningur um verkefnin. 
Starfsemin verður í fyrstu að stórum hluta þjónusta við ríkið á grundvelli útboðs. Stjóm félagsins 
ákveður gjaldskrár þar sem það á við. Um aðra þætti er vísað til fyrri svara.

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf)
Starfsemi Rf hefur verið breytt verulega á undanfomum árum og m.a. markvisst verið byggð upp 
rannsóknarstarfsemi á landsbyggðinni á sama tíma og dregið hefur verið úr samkeppnisrekstri. 
Tryggja þarf að Matvælarannsóknir hf. geti sinnt rannsóknum og nýsköpun fyrir íslenskan 
matvælaiðnað og einnig öryggishlutverki án þess að hagsmunir stangist á. Við þessar miklu 
breytingar á starfsemi rannsókna er mikilvægt að Matvælarannsóknum hf. verði tryggt nægt fjármagn 
til að sinna hlutverki sínu. Huga þarf að staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu fljótlega.

Svar: Það verður eitt a f fyrstu verkum stjómar Matvælarannsókna h f að huga að framtíðaraðstöðu 
fyrir félagið á höfuðborgarsvæðinu.

Fyrir hönd ráðherra
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Efiii: Fyrirhugaðar breytingar á rekstrarformi Rannsóknastofiiunar fiskiðnaðarins.

Vísað er til bréfs yðar, dags. 21. nóvember sl., þar sem óskað er svara við spumingum er 
snerta fyrirhugaða breytingar á rekstrarformi Rannsóknastofiiunar fiskiðnaðarins, sbr. 
fixunvarp til laga um stofiiun Matvælarannsókna hf. sem forsætisráðherra hyggst leggja fram á 
Alþingi á næstunni. Eftirfarandi svör eru unnin í samráði við sjávarútvegsráðuneytið og 
starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis.

1. Hvemig verður töku biðlauna við breytingu á rekstraformi háttað, þ.e. hvenœr hefst 
biðlaunatímábilið ?
Reiknað er með því að hið nýja félag hefji starfsemi 1. ágúst 2006. Þá lýkur væntanlega 
starfsemi Rannsóknastofiiunar fiskiðnaðarins. Þessi dagsetning er því ráðandi fyrir 
upphafstímabil hugsanlegra biðlauna.

2. Hvemig er með biðlaunarétt starfsmanna sem ráðnir eru á Rf. Eftir 1996 en hafa unnið 
áður, þó ekki óslitið, hjá ríkisstofhun?
Það fer eftir því hvort viðkomandi var í þjónustu ríkisins fyrir 1. júlí 1996 og um hann gildi 
ákvæði 5. málsgreinar til bráðabirgða í lögum 70/1996. Viðkomandi verður að hafa verið 
óslitið í þjónustu ríkisins firá því fyrir gildistöku laganna. Um embættismenn gildir ákvæði 34. 
laganna.

3. Hefur breyting á rekstraformi áhrif á lifeyrisréttindi starfsmanna? Efsvo er, með hvaða 
hœtti?
Almennt gildir að nýir starfsmenn fengju ekki sömu möguleika á aðild að LSR eins og þeir 
sem fyrir eru.

4. ífumvarpinu er rœtt um að starfsmenn í A-deild LSR en ekki um starfsmenn í B-deild LSR.
I  B-deild eru starfsmenn sem hafa möguleika á að nýta sér 95 ára regluna. A hvaða hátt 
verður tryggt að áunnin réttindi þessara starfsmanna verði ekki skert?
Áunnin réttindi eru í engu skert. Framhaldsaðild að B-deild LSR er hins vegar á 
einstaklingsgrunni, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 1/1997. Iðgjöld miðast þá við þau laun sem 
viðkomandi hafði er starf hans var lagt niður og frá þeim tíma skulu iðgjaldsgreiðslur breytast
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til samræmis við meðalbreytingar sem verða á fostum launum opinberra starfsmanna. 
Greiðsla iðgjalds sem og mótframlags er á ábyrgð viðkomandi einstaklings en hægt er að 
semja um skil á þeim og fleira við nýjan vinnuveitanda. Starfsmenn sem nýta sér 
framangreindan rétt til einstaklingsbundinnar aðildar að B-deild munu hafa sömu möguleika 
og áður að nýta sér 95 ára regluna.

5. Hefur breyting á rekstrarformi áhrif á veikindarétt starfsmanna?
Áunninn réttur starfsmanna til veikindadaga á hveijum 12 mánuðum skv. 12. kafla 
kjarasamninga ríkisins ætti að haldast, sbr. 1. mgr. 3. gr. aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um 
réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum).
Um frekari ávinnslu veikindaréttar fer eftir því hvemig um semst í kjarasamningi og/eða 
ráðningarsamningi.

6. Hefur breyting á rekstrarformi áhrif á greiðslur í vísindasjóð, jjölskyldu- og styrktarsjóð, 
starfsmenntunarsjóð, sjúkrasjóð o.s.frv.
Greiðslur í slíka sjóði ættu að vera óbreyttar út samningstímann, sbr. 2. mgr. 3. gr. 
aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum). 
Samningstíminn er til og með 30. apríl 2008. Um framhaldið fer eftir því hvemig um semst í 
kjarasamningi og/eða ráðningarsamningi

7. Hefur breyting á rekstrarformi áhrif á fœðingarorlofsrétt starfsmanna? E f  svo er, með 
hvaða hætti?
Fæðingarorlofsréttur starfsmanna verður að stærstum hluta hinn sami og áður þar sem áfram 
munu gilda lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000, enda gilda þau lög bæði á 
almennum sem opinberum vinnumarkaði.

í 13. kafla kjarasamninga ríkisins er yfirleitt kveðið á um tilhögun fæðingarorlofs, svo sem 
ávinnslu til orlofslauna, persónuuppbótar og orlofsuppbótar. Þau ákvæði ættu að gilda þar til 
samningar renna út í apríllok 2008, sbr. 2. mgr. 3. gr. aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um 
réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum). Um framhaldið fer eftir því hvemig 
um semst í kjarasamningi og/eða ráðningarsamningi

í 14. kafla kjarasamninga ríkisins er yfirleitt kveðið á um fjölskyldu- og styrktarsjóðs 
stéttarfélags. Starfsmenn hafa að ákveðnum skilyrðum uppfylltum fengið greiðslur úr honum 
til viðbótar greiðslum frá Tryggingastofiiun ríkisins. Starfsmenn ættu að geta sótt slíkar 
greiðslur meðan að iðgjöld frá launagreiðanda skila sér til sjóðsins. Sjá nánar svar við 6. 
spumingu.

8. Hvemig verða orlofréttindi hjá hinu nýja jyrirtœki? Hér er átt við lengd orlofs og hvenig 
lenngd orlofs breytist með starfsaldri?
Samkvæmt 4. kafla kjarasamninga ríkisins miðast lengd orlofs við lífaldur viðkomandi. 
Réttur starfsmanns að því er varðar lengd orlofs ætti að haldast, sbr. 1. mgr. 3. gr. 
aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrírtækjum). 
Hvort orlofsrétturinn lengist meira fer eftir því hvemig um semst 1 kjarasamningi og/eða 
ráðningarsamningi.

9. Hvernig verður háttað orlofsuppgjöri milli Rf. og nýjafyrirtœkisins?
Hér koma tvær leiðir til greina. Ónnur leiðin er sú að gera upp allt óuppgert orlof við 
viðkomandi starfsmenn þegar Rf. hættir störfum og byxja algjörlega á nýju borði hjá nýja



félaginu. Hin leiðin er sú að orlofsmálin verði gerð upp milli rekstraraðilanna og að 
starfsmennimir flytji með sér réttindin yfir í nýja félagið.

10. Margir starfsmenn R f  eru á fyrirfra.mgreid.dum launum. Hvemig veröur fyrirkomulag 
launagreiðslna við yfirfœrslu í ehf?
Almenna reglan er eftirágreidd laun. Kveða þarf sérstaklega á um fyrirframgreidd laun í 
ráðningarsamningi sem er heimilt.

11.15. gr. frumvarpsins er talað um að veita öllum stöðu í nýju fyrirtœki en í greinargerð er 
talað um sambœrilega stöðu. Er ekki rétt að setja orðalagið „sambærilega stöðu“ inní 
frumvarpstextann.
A f lagatæknilegum ástæðum og með hliðsjón af dómafordæmum er varhugavert að nota 
orðalagið sambærilegt starf í þessu samhengi. Orðalagið sambærilegt starf hefur nefhilega 
úrslitaþýðingu í tengslum við biðlaunagreiðslur, sbr. 35. gr. starfsmannalaga. Ef nýju fyrirtæki 
er gert skylt að bjóða starfsmönnum sambærilegt starfa þá er í reynd búið að girða fyrir að 
starfsmaður geti afþakkað starf og farið á biðlaun.

12. Hver er ástæða þess að breyta Rf. og öðrum matvœlatengdum stofnunum í ehf. þegar 
Iðntæknistofnun og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins verða sameinaðar og verða 
áfram ríkisstofnun?
Ekki var haft samflot við breytingar á stofiiununum og því var tillaga um hlutfélagavæðingu 
matvælarannsókna sett fram á frá eigin forsendum en upphaflega er þessi hugmynd sett fram í 
skýrslu nefiidar um sameiningu matvælarannsókna fiá 2004. Ástæðan fyrir því er fyrst og 
fremst að hlutafélagsformið gefur meiri færi á sveigjanleika í fjárfestingum, rekstri og 
samvinnu við aðra aðila en ríkisrekstrarformið. Þetta á ekki síst við um rekstur þar sem 
breytingar eru mjög örar en þar getur verið mjög óþjált að búa við þær reglur sem gilda um 
ríkisreksturinn almennt.

13. Stofnun eins og R fer  í raun aðeins þeir starfsmenn sem þar starfa og þeirra þekking og 
sá velvliji sem þeir hafa í alþjóðavísindasamfélaginu og hjá íslenskum fiskiðnaði. Hverjir 
eru kostirþess að breyta R f í  ehf. frá sjónarhomiþessara starfsmanna?
Hér á landi sem og í nágrannalöndunum er mikill vilji til þess að efla samstarf við fyrirtæki á 
öllum sviðum og virkja sköpunarmátt þeirra í þágu almennra framfara. Þess vegna er alls 
staðar verið að reyna að tengja betur rannsóknastarf stofiiana, háskóla og fyrirtækja. Starfsfólk 
hins nýja félags getur því án efa vænst jafh mikils áhuga og velvilja á störfum sínum og áður.

14.1 greinargerðinni er einungis fjallað um ókosti sjálfseignarstofnunar en kosti ehf. Þar er 
ekki fjallað um hugsanlega ókosti þess að breyta rekstrarformi þessara stofnana í eh f 
Hverjir eru hugsanlegir ókostirþessara breytinga?
Við undirbúning málsins komu ekki fram neinir sérstakir ókostir. Ljóst er þó að 
hlutafélagsfyrirkomulagið krefst meiri vandvirkni af hálfu ráðuneytanna þar sem „útkoman“ 
úr starfseminni verður aðalatriði meðan núverandi fyrirkomulag gengur meira út á að spá í 
mannafla, aðstöðu og fjármagn til rekstrar.

15. í  nýlegri umfjöllun um einkavœðingu RARIK er greint frá því að nýtt fyrirtœki taki yfir 
biðlaunaskuldbindingar stofnunarinnar. í  frumvarpinu og greinargerðinni um R f  er ekki 
gert ráð fyrir að nýtt fyrirtæki yfirtaki biðlaunaskuldbindingar stofnunarinnar. Er hér ekki 
um mismunun að ræða varðandi starfsmenn ríkisins?
Ákvæði um réttindi og skyldur starfsmanna verða hin sömu í frumvarpi um stofhun
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hlutafélags um Rafinagnsveitur ríkisins og í frumvarpi um stofiiun Matvælarannsókna hf. í 
báðum tilvikum mun biðlaunaréttur starfsmanna ekki færast yfir til hins nýja félags.

16. ......hvernig er Matvœlarannsóknum eh f œtlað að afla tekna til að standa undir
nauðsynlegu mótframlagi til verkefna eins og þeirra sem hér er lýst?
í skilgreiningu á þeirri þjónustu sem ríkið er að kaupa af félaginu þarf að taka á þessum þætti 
þannig að það hafi bolmagn til þess að sækja um og leggja fram mótframlög.

17. í  frumvarpinu er vísað í lög um aðilaskipti. Þau lög sem vísað er í voru felld  úr gildi 
með tilkomu laga nr. 72/2002. Eiga þessi lög við þegar ríkisstojhun er einkavœdd og e f  svo 
er vinsamlegast skýrið og e f  hœgt er vísið í fordœmi?
í frv. er tilvísun í aðilaskiptalögin, þ.e. lög 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við 
aðilaskipti að fyrirtækjum. Með því að vísa til aðilaskiptalaganna er tekið af skarið með að 
almennar reglur gildi um réttarstöðu starfsmanna við hlutafélagavæðinguna. Sé um aðilaskipti 
að ræða þá gildi ákvæði lagnna um réttarvemd starfsmanna, sem felst einkum í möguleikum á 
áframhaldandi starfi og ýmsum atriðum varðandi launakjör og starfsskilyrði.

Aðilaskiptalögin eiga við aðilaskipti á efiiahagslegri einingu sem heldur einkennum sínum, 
þ.e. skipulagðri heild verðmæta sem notuð verður í efiiahagslegum tilgangi, hvort sem um er 
að ræða aðal- eða stoðstarfsemi. í því sambandi er m.a. skoðað hvort fyrirtæki eða sá hluti 
þess sem framseldur er, haldi áfram starfseminni með sama eða sambærilegum hætti og áður. 
Eðli aðilaskiptanna skiptir ekki máli í sjálfu sér, þ.e. hvort þau verða með sölu, leigu eða 
öðrum hætti.

Aðilaskiptalögin geta átt við þegar rekstrarformi ríkisstofiiunar er breytt í hlutafélag eða 
annars konar félag einkaréttarlegs eðlis, jafiivel þótt félagið sé að öllu leyti í eigu ríkisins. 
Aftur á móti gilda lögin ekki um breytingar á skipulagi og starfsháttum stjómvalds eða 
tilfærslu á verkefnum (eiginlegra stjómvaldsverkefiia) milli stjómvalda, sbr. a -  liðvir 2. mgr.
1. gr. laganna. Sjá nánar athugasemdir í lagafrumvarpi því er varð nefiidum lögum sem og 
dóm EFTA-dómstólsins í máli nr. E-3/2001: Alda Viggósdóttir gegn íslandspósti hf.

Visað var til aðilaskiptalaganna í lögum um stofhun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
nr. 76/2000. í lögunum er svohljóðandi ákvæði að finna í 11. gr.: „Þegar stofnunin Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar verður lögð niður, sbr. 13. gr., fer um réttindi og skyldur starfsmanna 
hennar eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, með síðari 
breytingum, og lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtœbum, nr. 
77/1993, eftirþví sem við á .“

Fyrir hönd ráðherra

Bolli Þór Bollason

Halldór Ámason
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Efiii: Svör við spumingum starfsmanna á rannsóknastofix Umhverfisstofiiunar (RUST) vegna 
fiumvarps til laga um stofnun Matvælarannsókna hf.

Vísað er til tölvupósts Þóreyjar I. Guðmundsdóttur, forstöðumanns íjárhags- og rekstrarsviðs 
Umhverfisstofiiunar, frá 6. desember 2005 þar sem óskað er svara við framkomnum spumingum 
frá starfsmönnum RUST er snerta fyrirhugaðar breytingar á starfsemi og rekstrarformi 
starfseiningarinnar, sbr. frumvarp til laga um stofiiun Matvælarannsókna hf. sem hefur verið lagt 
fram á Alþingi.

Eftirfarandi eru nefiidar spumingar ásamt svörum ráðuneytisins:

1. Hjá Rannsóknastofu UST starfa nokkrír sem greiða i B-deild LSR og hafa áhyggjur 
a f réttindum sínum með tilliti til 95 ára reglunnar. Mun nýtt fyrirtœki tryggja að 
þessir starfsmem haldi starfi, þar tilþeir geta nýtt sér 95 ára regluna? 
Starfsmannaskrifstofa fjármálaráðuneytis er ekki í aðstöðu til að svara þessari 
spumingu.

2. Ákveði starfsmaður að taka biðlaun, heldur hann þá réttindum sínum e f hann 
ákveður að hefja aftur starfhjá rikinu innan árs?
Starfsmaður sem hafriar starfstilboði hjá hinu nýja fyrirtæki/félagi, heldur áunnum 
réttindum sínum að mörgu leyti he§i hann aftur störf í þjónustu ríldsins.
•  Starfsmaður sem greitt hefur í B-deild LSR og hættir störfum hefur áfram rétt 

til aðildar að B-deild ef hann hefur aftur starf sem veitir honum rétt til aðildar 
að deildinni innan tólf mánaða frá því að iðgjaldsgreiðslur féllu niður. Fari 
viðkomandi á biðlaun þá verður að ætla að tólf mánaða tíminn miðist við það 
tímamark þegar biðlaunagreiðslum ljúlri þar sem iðgjöld eru greidd til 
lífeyrissjóðs a f biðlaunum með sama hætti og launum. Sjá nánar 2. mgr. 5. gr. 
laga um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisms nr. 1/1997.

•  Orlofsréttur/lengd orlofs skv. kjarsamningum rQdsins miðast eingöngu við 
lífaldur viðkomandi. Rétturinn er því óbreyttur eða meiri hefji starfsmaður 
aftur störf í þjónustu ríkisins.
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• Veikindaréttur miðast við þjónustualdur/starfsaldur. Fyni þjónustualdur hjá 
ríkinu er talinn við mat á ávinnslurétti til veikindadaga, sbr. grein 12.2.5 í 
kjarasamningum SFR og sambærilegum samningum, þar á meðal samningum 
ríkisins við aðildarfélög BSRB og BHM.

í  sambandi við greiðslu í lifeyrissjóð. Hejur verið ákveðið hvert mótframlag frá  
nýju félagi verður ?
Um mótframlagið fer eftir þeim reglum sem gilda um þann lífeyrissjóð sem 
hlutaðeigandi starfsmaður fær aðild að. Nýti starfsmaður f B -  deild LSR sér rétt 
sinn vegna niðurlagningar starfs til áframhaldandi aðildar að B -  deild LSR á 
grundvelli 2. mgr. 30. gr. laga nr. 1/1997, ber hann sjálfur ábyrgð á greiðslu iðgjalds 
og mótframlags (samtals 10%) til sjóðsins en hann getur eftir atvikum samið við hið 
nýja fyrirtæki/félag um að standa skil á nefhdum greiðslum og fleiri atriði.

t  hvaða stéttarfélagi verða þeir sem nú eru félagar i SFR ?
Þeir starfsmenn sem nú eru félagar í SFR geta í sjálfu sér verið áfram félagar þar, 
svo fremi sem reglur félagsins heimila það. Slík aðild leiðir þó ekki sjálfkrafa til 
þess að kjarasamningar SFR gildi um laun viðkomandi hjá hinu nýja fyrirtæki/félagi 
eftirleiðis. Það er ekki sjálfgefið hvort og þá hvaða stéttarfélag verður viðsemjandi 
hins nýja fyrirtækis/félags.

Hvemig verður með ígarasamninga hjá nýju félagi. Fylgja þeir samningum hjá 
rikinu?
Starfsmannaskrifstofa fjármálaráðuneytis er ekki í aðstöðu til að svara þessari 
spumingu.

í  sambandi við orlofsmál. Haldast áunnin réttindi ?
Lengd orlofs hjá ríkisstarfsmönnum fer eftir lífaldri viðkomandi. Sjá 4. kafla í 
kjarasamningi ríkisins við SFR og sambærilegum samningum, þar á meðal 
samningum rfldsins við aðildarfélög BSRB og BHM. Núverandi réttur starfsmanns 
að því er varðar lengd orlofs ætti að haldast, sbr. 1. mgr. 3. mgr. aðilaskiptalaga 
(laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum).
Hvort orlofsrétturinn lengist meira fer eftir því hvemig um semst í kjarasamningi 
og/eða ráðningarsamningi

Hvað með vetrarorlof, verðurþað i samræmi viðþað sem tiðkast hjá rikinu?
Ætla verður að hér sé átt við bakvaktafrí. Svo fremi sem bakvaktir verði áfram í 
vinnutímaskipulagi starfsmanns hjá hinu nýja fyrirtæki/félagi, ættu ákvæði 
kjarasamninga hjá ríkinu um bakvaktafrí að gilda þar til samningar hjá ríkinu renna 
út í apríllok 2008, sbr. 2. mgr. 3. mgr. aðilasldptalaga (laga nr. 72/2002, um 
réttarstöðu starfsmaima við aðilaskipti að fyrirtækjum).
Um framhaldið fer eftir því hvemig um semst í lq'arasamningi og/eða 
ráðningarsamningi hjá hinu nýja fyrirtæki/félagi.

Hvað með veikindarétt, gilda reglur ríkisins?
Áunninn réttur starfsmanns til veikindadaga á hvajum  12 mánuðum skv. 12. kafla 
kjararasamninga ríkisins ætti að haldast, sbr. 1. mgr. 3. mgr. aðilaskiptalaga (laga nr. 
72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum).
Um frekari ávinnslu veikindaréttar fer eftir því hvemig um semst í kjara-samningi



og/eða ráðningarsamningi.

9. Hversu langur verður uppsagnarfrestur hjá hinu nýja fyrirtœki? Hafa starfs-menn 
einhvem rétt e f þeir þiggja starf hjá hinu nýja fyrirtoefá en er svo sagt upp eftír 1 ár 
vegna skipulagsbreytinga?
Áunninn réttur starfsmanns til uppsagnarfrests hjá ríkinu ætti að haldast, sbr. 1. mgr.
3. mgr. aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti 
að fyrirtækjum). Þiggi starfsmaður starf hjá hinu nýja fyrirtæki en er svo sagt upp 
eftir 1 ár vegna skipulagsbreytinga, gilda almennar reglur um uppsagnarfrest.

10. Starfsmenn RUST hafa áhœttuálag. Komaþeir til með að hafa það áfram hjá nýrri 
stofnun ?
Starfsmannaskrifstofa § ármálaráðuneytis er ekki í aðstöðu til að svara þessari 
spumingu.

11. Koma sömu reglur til með að gilda um launaflokkahœkkanir efiir námskeið hjá SFR 
félögum ?
E f umræddar reglur um 1 aunaflokkahækkanir eftir námskeið eru hluti af 
stofiianasamningi má færa fyrir því rök að þær ættu að gilda þar til samningar hjá 
ríkinu renna út í apríllok 2008, sbr. 2. mgr. 3. mgr. aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, 
um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fýrirtækjum). Sjá nánar svar við 14. 
spumingu.
Um framhaldið fer eftir því hvemig um semst í kjarasamningi og/eða 
ráðningarsamningi.

12. ífrumvarpinu segir að starfsmönnum verði boðin sambœrileg störf, en verða þeim 
boðin sambœrileg laun ?
í ákvæðum frumvarpsins er ekki talað um sambærileg störf, enda væri slíkt 
varhugavert af lagatæknilegum ástæðum og með hliðsjón af dómafordæmum. 
Orðalagið „sambærilegt starf‘ hefur ákveðna þýðingu í tengslum við 
biðlauna-greiðslur, sbr. 34. gr. starfsmannalaga (laga nr. 70/1996, um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins). Ef nýju fyrirtæki/félagi væri gert skylt að bjóða 
starfsmönnum sambærilegt starf þá væri í reynd búið að girða fyrir að starfs-maður 
gæti afþakkað starf og farið á biðlaun.

13. E f starfsmaður ákveður að fara á biðlaun en tekur svo fljótlega annað starf á 
almennum vinnumarkaði, falla þá biðlaunin niður ?
Taki starfsmaður annað starf á biðlaunatímanum, hvort heldur á almennum 
vinnumarkaði eða opinberum, reynir á frádráttarreglu 2. mgr. 34. gr. 
starfsmannalaga (laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins). Þar 
kemur fram að biðlaunagreiðslur skuli falla niður ef laun þau er nýja starfinu fylgja 
eru jöfii eða hærri en þau er viðkomandi naut í fyrra starfi. Ef launin í nýja starfinu 
eru lægri skal greiða viðkomandi launamismuninn til loka biðlaunatímans.

14. Kjarasamningur fylgir okkur inn í nýtt fyrirtœki en hvað með stofhana-samning. 
Stofhanasamningur fellur niður um leið og starfsmenn hœtta störfum hjá RUST. 
Verður gerður stofhanasamningur hjá hinu nýja fyrirtœki ?
Strangt til tekið fylgir kjarasamingur ekki starfsmanni inn í hið nýja fyrirtæki/félag 
heldur eru honum tryggð ákveðin réttindi á grundvelli ráðningarsambands hans við
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15.

Samrít'

fyrri vinnuveitanda (RUST) og þar með tiltekins kjarasamnings. Sjá nánar 3. gr. 
aðilaskiptalaga (laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að 
fyrirtækjum). Færa má fyrir því rök að hið sama gildi um stofhanasamning í þessu 
sambandi þar sem stofhanasamningar er hluti af kjarasamningi, sbr. grein 11.1.1 í 
kjarasamningi SFR og og sambærilegum samningum, þar á meðal samningum 
ríkisins við aðildarfélög BSRB og BHM.

Hversu löngufyrir 1. ágúst þurfa starfsmenn að taka ákvörðun um það hvort þeir 
þiggja staifhjá nýju fyrirtœki ?
Það fer eftír því hversu langur frestur verður gefinn til að svara starfstilboðum hins 
nýja fyrirtækis/félags. Ætla má að fyrirtækið/félagið þurfí að fá svör með 
einhverjum fyrirvara þannig að það hafa nægan tíma til að gera viðeígandi 
ráðstafanir komi til þess að einhveijir haftii starfstilboðum.

Fyrir hönd ráðherra

^Guðrún Ósk Siguxjónsdótti  ̂*

Forsætísráðuneytíð, Halldór Ámason 
Umhverfisráðuneytíð, Ingimar Sigurðsson
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F o r s æ t i s r á ð u n e y t i ð

Reykjavík 14. desember2005 
Tilv.: FOR05110061/0011-14

Efni: Svar við spumingum starfsmanna MATRA varðandi sto&un Matvælarannsókna hf.

Hér á eftir fara svör við spumingum sem starfsmenn Matvæalarannsókna Keldnaholti 
lögðu fram á fundi 30. nóvember sl. þar sem farið var yfir fyrirhugaða stofiiun 
Matvælarannsókna hf.

1. Hver ber kostnað vegna sameiningar (biðlaun, laun forstjóra fyrstu mánuði, 
heimasíða, bókhaldskerfi, lógó, nafnspjöld o.fl.)?
Hver ríkisstofiiun um sig ber biðlaun þeirra starfsmanna sem þann rétt hafa og ekki 
þiggja starf hjá hinu nýja félagi. Allan kostnað við stofiiun Matvælarannsókna hf. ber 
það félag.

2 .1 hvað er stofnframlag œtlað?
Lögð er áhersla á að Matvælarannsóknir hf. verði stofiiað i rekstrarhæfu formi, þ.e. 
nægjanlega stöndugt til að geta komið yfir sig húsnæði og staðið undir eðlilegri 
endumýjun á tækjabúnaði. Gert er ráð fyrir að stofiihlutafé félagsins taki mið af því. 
Stofiifé verður auk fjárfestinga i aðstöðu og búnaði einnig varið í kostnað við stofnun og 
undirbúnings félagsins þmt. atriði i spumingu 1.

3. Hver verður framtíðarstaðsetning MRÍ? Hvar verður starfsemin þangað til? Hvenœr 
verður öll starfsemin komin undir eittþak? Hvemig verður húsnæði MRlfjármagnað? 
Það verður verkefhi stjómar Matvælarannsókna hf. að taka ákvörðun um 
framtíðarstaðsetningu félagsins og fjármögnun þess. Á þessu stigi er engu hægt að svara 
um hvenær starfsemin verður komin undir eitt þak. Ráðuneytin munu beita sér fyrir að 
Matvælarannsóknum hf. verði boðið að leigja a.m.k. fyrst um sinn það húsnæði sem Rf., 
MATRA og RUST nýta í dag.

4. Hver rœður hvaða tækifylgja Matra?
Endanleg ákvörðun er í höndum iðnaðar- og viðskiptaráðherra, væntanlega í samráði 
við landbúnaðarráðherra.
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5. Hvemig verða tœkjakaup jjármögnuð?
Tækjakaup sem ekki munu fylgja félaginu verða væntanlega fjármögnuð af félaginu.

6. Er tryggt að M RÍfái útboðspakkann?
Ekkert er tryggt í þeim e&um, en gera verður ráð fyrir að Matvælarannsóknir hf. verði 
það öflugt fyrirtæki frá upphafi að það geti gert hagstætt tilboð í "pakkann".

7. Hvað rœður upphœð verkkaupa og til hversu margra ára ersamið?
Gert er ráð fyrir að kostnaður ríkisins vegna þeirrar starfsemi sem nú er unnin hjá Rf., 
MATRA og RUST hækki hvorki né lækki við tilkomu Matvælarannsókna hf. Gert er 
ráð fyrir að ríkið semji um tiltekna þjónustu til 5 ára.

8. Hver verður aðkoma og tenging háskóla að MRÍ?
Það verður í verkahring stjómenda hins nýja félags að skilgreina þau verkefiii á sviði 
matvælarannsókna sem brýnt er að félagið sinni, útfæra og efla samstarf við aðrar 
rannsóknaraðila, háskóla og fyrirtæki. Hins vegar er gert ráð fyrir að háskólamir tilnefhi 
einn mann í stjóm Matvælarannsókna hf.

9. Hefur það einhver áhrif e f  sameining Rb og ITÍ verður á undan stofhun MRÍ?
Nei.

10. Hvemig er framgangsmátinn varðandi yfirfœrslu starfsmanna M RI a) LBH  
starfsmenn b) ITI starfsmenn.
Starfsmönnum MATRA verður væntanlega sagt upp með tilskildum fyrirvara og um 
leið boðið starf hjá hinu nýja félagi. Sama gildir um starfsmenn Rf. og starfsmenn 
RUST.

11. Hvemig verður aðgreind nauðsynleg þjónusta vegna rannsókna og 
samkeppnisþjónustu? Hvað verður um faggiltar efna- og örverumœlingar hjá MRÍ sem 
einkaaðilar geta annast?
Það verður stjómar hins nýja félags að taka þessar ákvarðanir. Afdrif einstaka verkefna 
geti einnig ráðist af niðurstöðu útboðs og samninga um verkefiiin.

12. Hver er ávinningur starfsmanna afhlutafélagsforminu?
Hlutafélagsformið gefur meiri færi á sveigjanleika í ijárfestingum, rekstri og samvinnu 
við aðra aðila en ríkisrekstrarfonmð. Þetta á ekki síst við um rekstur þar sem breytingar 
eru mjög örar en þar getur verið mjög óþjált að búa við þær reglur sem gilda um 
ríkisreksturinn almennt. Þekking og hæfiii starfsmanna verður aðall hins nýja félags og 
aukinn sveigjanleiki á því að verða starfsmönnum félagsins til framdráttar.

13. Hversu mikil áhrif mun væntanlegur forstjóri hafa á skipulag nýrrar stofhunar? 
Verður staða forstjóra auglýst ogþá hvenœr?
Staða forstjóra matvælarannsókna hf. verður væntanlega auglýst fljótlega eftir að stjóm 
félagsins hefur verið kjörin. Forstjórinn mun augljóslega hafa veruleg áhrif á skipulag 
nýrrar stofiiunar.

14. Hver verður ábyrgð stjómar á daglegum rekstri MRÍ?
Forstjórinn verður ábyrgur gagnvart stjóm félagsins fyrir daglegum rekstri. Bent skal



jaftiframt á ákvæði hlutafélagalaga um hlutverk og starfshætti stjóma hlutafélaga og 
framkvæmdastjóra þeirra.

15. Verður stjómsýsla MRÍgagnsœ? Munu starfsmenn fá  fulltrúa í stjóm?
Lögð verður áhersla á að stjómsýsla Matvælarannsókna verði gagnsæ. Starfsmenn munu 
ekki fá fulltrúa í stjóm félagsins.

Fyrir hönd ráðherra

Bolli Þór Bollason

Halldór Ámason


