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Lagafrumvarpið gerir ráð fyrir sameiningu á starfsemi Byggðastofhunar, 
Iðntæknistofixunar og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins. í athugasemdum 
sem fylgja fiumvarpinu (kafla IV) er bent á bráðnauðsynlega þörf á að skapað sé 
svigrúm fyrir rannsóknir á nýjum fræðasviðum. Til að mæta þeirri þörf er í 
umræddum athugasemdum gert ráð fyrir að hætta þurfi allri starfsemi sem aftar 
lendir í forgangsröð. Þvi má vera ljóst að fyrirhugaðar eru talsverðar breytingar á 
starfsemi þessara stofhana.
Við slíkar aðstæður er eðlilegt að starfsemi þeirra stofhanna sem eru til 
umijöllimar sé skoðuð með tilliti til væntanlegra áhrifa breytinganna. Þá ekki 
einungis hvað varðar málefni einstakra ráðuneyta heldur einnig þvert á ráðuneyti. 
í því sambandi er bent á að fyrirhuguð er ný stjómsýslustofhun, 
Byggingarstofhun, sem falla mun undir umhverfisráðuneyti. Jafhframt er stefht að 
þvf að til umhverfisráðuneytis fiytjist umsýsla vegna tilskipunar 
EvTÓpusambandsins um byggingarvörur sem nú heyrir undir viðskiptaráðuneyti.
Gert er ráð fyrir að Brunamáiastofiiun, sem önnur meginstofnun hins opinbera á 
byggingarsviði myndi hluta B yggingarstofiiunar. Hinni meginstofiiun hins 
opinbera sem sinnt hefur byggingariðnaöi, þ.e. Rannsóknastofnun 
byggingariðnaðarins er ætlað með þessu lagafrumvarpi að verða hluti af 
Nýsköpunarstofhun án sérstakra tilgreindra tengsla við byggingariðnaðinn og án 
tengsla við stjómsýslu hins opinbera á því sviði. Við skoðun á lagafrumvarpinu 
virðist okkur því ekki ólíklegt að störfum tengdum byggingariðnaði sérstaklega 
muni fækka innan þessarar nýju stofiiunar.
Innan Rannsóknastofhunar bygginganðnaðarins er fyrir hendi yfirgripsmikil 
almenn þekking á málefiium byggmganðnaðarins og einnig á tilskipun 
Evrópusambandsins um byggingarvörur. Sennilega er þar fyrir hendi 
umfangsmesta þekking á þessu sviði hérlendis. Þvi væri að okkar mati heppilegt 
að skoða samþættingu og/'eða hlutverk Rb í tengslum við fyrirhugaða 
Byggingarstofhun samhliða því að ákvörðun er tekin varðandi 
Nýsköpunarmiðstöð.

Skipulag Nýsköpunarmiðstöðvar íslands
Frumvarpið gerir ráð fyrir einum forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar. Með tiivísun 
til fjármálastarfsemi má ætla að sá forstjóri sé fremur skipaður með tilliti til 
þekkingar á íjármálum og/eða á byggðamálum en siður með tilliti til 
tækniþekkingar. Þvi er mikilvægt, vegna faglegs starfs innan íslenskra 
Tæknirannsókna að þar sé fyrir hendi öflugur talsmaður með faglega þekkingu á



tæknilegum þáttum starfseminnar og hann væri skýr yfirmaður með umboð til 
ákvarðanatðku.
Starfsmenn íslenskra Tæknirannsókna munu sækja um verkefhastyrki vegna 
rannsóknastarfsemi til þeirra sjóða sem falla undir Nýsköpunarmiðstðð. Þrátt fýrir 
að styrkveitingar byggi ávallt á góðum rökum og að sjálfstasð stjóm sé yfir sjóðum 
Nýsköpunarmiðstöðvar. Þá má ávallt búast við að umræður vakni um óheppileg 
tengsl, þegar stofcun sem hefur umsjón með sjóðum úthlutar verkefhastyrkj um til 
eigin starfsemi. Skýrari skil gætu því verið heppileg.

Lagt er til aðd liður 5. greinar breytist þannig að setningin hljóði:
d. ráðgjöf, mœlingum, prófunum og vottunarstarfsemi á þeim sviðum sem 
atvinnutífið þarfnast.
Hér er því lagt til að orðunum „og ekki er boðin á markaði.” sé sleppt,
Færa má rök fyrir þvi að hugtakið markaður taki til alls Evrópska 
efiiahagssvæðisins. Enda hafe basði ITÍ og Rb sambönd, sækja um verkefhastyrki 
og taka þátt í verkefnum í samstarfi við önnur fyrirtæki á öUu því svæði. Auk 
þess er bent á að ýmis starfsemi getur staðið til boða á markaði þó svo að hún 
uppfylli ekki þarfir. Slík opin tilvísun „ekki boðin á markaði” er því of ónákværa.

Lagt er til að 18. grein hljóði á eftirfarandi hátt:
Nýsköpunarmiðstöð íslands er heimilt, að fengnu samþykki ráðherra, að eiga 
eignarhlut í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum svo oe fvrirtœkium er simfi að 
sérheefðri ráðviafarstarfsemú rannsóknum o$ bróutt sem rekin eru í formi 
hlutaféiaga, eða annars konar formi með takmarkaðri ábyrgð.
Eðlilegt er talið að Nýsköpunarmiðstöð hafi heimild til að þróa einhvem hluta 
starfseminnar á þann háít sem ráðherra og Nýsköpunarmiðstöð telja heppilegast til 
framtíðar. Sérstaklega er bent á að heimild til eignar á sjálfstæðum rannsóknar- 
og þróunarfyrirtækjum gæti hugsanlega stuðlað að eflingu tæknisetra, þá t.d. með 
samstarfi við einkaaðila á markaði um sérhæft rannsóknar- eða þróunarstarf í 
sameiginlegu fyrirtæki með bein tengsl við tæknisetrin.
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