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Rannsóknamiðstöð íslands fagnar þeim fyrirætlunum sem fram koma í frumvarpinu um stofiiun 
öflugrar stofnunar til tæknirannsólaia og stuðnings við fyrirtæki og atvinnulíf um nýsköpun og 
atvinnuþróun. Tekið er undir þau rök sem færð eru fyrir þörfinni á sameiningu rannsóknastofiiana 
til aukins styrks í alþjóðlegri samkeppni.

Rannsóknamiðstöð íslands telur hins vegar varhugavert að sameina fjármögnun og fiamkvæmd 
verkefiia undir sömu stofnun. Auðveldlega má sjá fyrir að upp geti komið hagsmunaárekstrar eða 
grunur um slíkt þegar einn hluti stofnunar (íslenskar tæknirannsóknir) sækir fjármagn til annars 
hluta sömu stofiiunar í samkeppni við aðra aðila utan stofiiunar. Þetta á sérstaklega við um 
Tækniþróunarsjóð sem veitir verkefiiabimdinn stuðning í samkeppni á grundvelli faglegs mats 
þar sem meðal annars rannsóknarstofnanir atvinnuvegaxma hafa sótt stuðning í samstarfi við 
fyrirtæki og háskóla.

í 9. grein V. kafla fhimvarpsins segir: ‘Tækniþróunarsjóður er sérstakur sjóður sem skal vistaður 
hjá Nýsköpunarmiðstöð íslands. Fagleg umsýsla Tækniþróunarsjóðs skal falin óháðum aðila 
samkvæmt samningi”. í athugasemdum um 9.-14. grein segir síðan: “Sú breyting er lögð til að 
ekki verði lengur bundið í lög að Rannsóknamiðstöð íslands annist umsýslu og rekstur 
Tækniþróimarsjóðs heldur skuli semja um það við óskilgreindan óvilhallan aðila. Skv. 3. mgr. 4. 
gr. laga nr. 4/2003, um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, er 
varsla sjóðsins, umsýsla og rekstur hjá Rannsóknamiðstöð Islands samkvæmt samningi við 
iðnaðarráðherra. Ekki er fyrirséð breyting á því fyrirkomulagi.”

Rannsóknamiðstöð íslands telur að hér sé verið að fara óþarflega flókna leið að svipuðu 
fyrirkomulagi og verið hefiir síðan Tækniþróunarsj óður var stofiiaður, en Raimsóknamiðstöðin 
hefur rekið sjóðixm fiá upphafi í samræmi við lögboðið hlutverk skv lögum nr 4/2003 og lögum 
nr 3/2003.
Rannsóknamiðstöð íslands er miðstöð umsýslu opinberra samkeppnissjóða til stuðnings 
rannsóknum og tækniþróun fyrirtækja, stofhana og háskóla. í þessari umsýslu er byggt á þróuðu, 
gegnsæju matskerfi sem nýtist öllum sjóðum með viðeigandi mælikvörðum á gæði verkefha sem 
hefur notið trausts
vísinda- og tæknisamfélagsins. Enginn aðili hér á landi býður upp á sambærilega þjónustu. 
í tillögum Vísinda- og tækniráðs frá mars 2006 um stefiiu komandi þriggja ára er hvatt til 
gagnsæis og samfellu í rekstri samkeppnissjóða. Þeim tilgangi verður best þjónað með skýrum 
skilaboðum löggjafans um hvar fagleg umsýsla samkeppnissjóða á heima í stað þess að kveða 
einungis á um að umsýsla skuli falin óháðum aðila samkvæmt samningi án frekari skilgreininga á 
kröfum sem viðkomandi aðil þarf að uppfylla.

Lagt er því til að umsýslu- og rekstrarhlutverk Rannsóknamiðstöðvar Islands verði áfram 
lögbundið með breytingu á grein 9 þannig að upphaf greinarinnar



hljóði: “Tækniþróunarsjóður er sérstakur sjóður sem skal vistaður hjá Rannsóknamiðstöð íslands 
sem sér um rekstur og faglega umsýslu sjóðsins
samkvæmt samningi við iðnaðarráðherra. Hlutverk sjóðsins er að styðja 
þróunarstarf o g ...”

Með þessu móti eru tekin séu af öll tvímæli um að rekstur og umsýsla sjóðsins er aðskilin og 
óháð starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar íslands sem um leið verður fijálsari að því að í samstarfi 
við fyrirtæki og háskóla sækja um verkefiiabundinn stuðning sjóðsins. Ennfremvir er tryggð 
samfella og samraemi í umsýslu og rekstri opinberra samkeppnissjóða til stuðnings rannsóknum, 
tækniþróun og nýsköpun í anda stefiiumótunar Vísinda- og tækniráðs.

Rannsóknamiðstöð íslands gerir ekki athugasemdir við aðrar greinar frumvarpsins.

fh. Hans Kr. Guðmundssonar forstöðumanns Rannís 
Páll Vilhjálmsson


