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Umsöen verkfræðinea á Iðntæknistoffaun íslands um frumvarp Iðnaðarráðherra um opinberan 
stuðnine við tæknirannsóknir. nvsköpun og atvinnubróun -  731 mál.

Fundur verkfræðinga á Iðntæknistofnun íslands, haldinn fostudaginn 21. apríl 2006, ályktar að 
þeirri óvissu sem stofnunin og starfsmenn hennar hafa verið í um framtíðar skipulag og 
starfsemi hafi verið óheppileg og mikilvægt sé að þeirri óvissu sé eytt sem fyrst og að 
framkomið frumvarp um Nýsköpunarmiðstöð íslands verði afgreitt á þessu þingi.

Eftir skoðun og umrœður um frumvarpið villfundurinrt gera eftirfarandi athugasemdir við 
lagafrumvarpið:

Almennt.

Varað er við því að steypa saman svo ólíkum hagsmunum sem þessi lagasetning leggur til. 
Starfsemi og rekstur sjóða hefur litla samleið með tæknirannsóknum og tækniþróun og 
stjómsýsla fer ekki vel með starfsemi hinnar nýju stofnunar (með tilvísun til 2. gr.; 14. línu). 
Leiða má að því líkur að einstakir þættir starfseminnar muni líða fyrir þetta nábýli og er því lagt 
til að ekki verði gengið til þessarar sameiningar heldur verði starfsemi Rannsókanastofnunar 
Byggingariðnaðarins og Iðntæknistofhunar sameinuð undir nafhi íslenskra Tæknirannsókna 
eins og áður hefur verið unnið að. Að öðrum kosti eru lagðar til eftirfarandi breytingar á 
framkomnu frumvarpi:

3 gr.

Lagt er til að eftirfarandi texta verði bætt við 3 gr.

“Ráðherra er heimilt að skipa ráðgjafanefnd Nýsköpunarmiðstöðvar, tilnefiida a f forstjóra. ”

Eðlilegt þykir að tengja hagsmunaaðila betur að stjóm stofhunarinnar en gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að Iðnaðarráðherra einn fari með yfirstjóm en hingað til 
hefur sérstök stjóm verið sett yfir stofnanimar. Að mati fundarins er rétt að viðhalda þeim góðu 
tengslum sem stofhanimar hafa haft við hagsmunaaðila og er lagt til að yfírstjóm til ráðgjafar 
verið ráðgjafamefnd sem skipuð sé skv. tillögu forstjóra.



5 gr. Liður d.

Lagt er 1:il að eftirfarandi texti falli niður:

“ .............og ekki er boðin á markaði. "

Færa má rök fyrir að með samningi um Evrópska Efnahagssvæðið sé ísland orðið hluti af 
samevrópsku markaðssvæði. Svo til öll sú starfsemi sem Iðntæknistofiiun og Rannsóknastofnun 
Byggingariðnaðarins hafa boðið á sviði ráðgjafar, mælinga, prófana og vottana hefur verið 
boðin á markaðnum, að hluta af innlendum aðilum og að hluta af erlendum aðilum. Gæta verður 
þess að þessi lagagrein leggi ekki niður nauðsynlega starfsemi sem stofhanimar hafa sinnt, 
íslensku atvinnulífí til hagsbóta. í dag tryggja samkeppnislög að stofnanimar misbeiti ekki stöðu 
sinni. Lagt er hér til að þessi setning verði felld út úr frumvarpinu.

F.h. verkfræðinga á Iðntæknistofhun.
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