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Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tœknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun -  umsögn frá  Háskólanum í Reykjavík

Háskólinn i Reykjavík fagnar þvi frumkvæði sem nýtt frumvarp til laga um opinberan 
stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun felur í sér. Aukin skilvirkni í 
þessum þremur þáttum er mikilvæg til þess að styrkja samkeppnisstöðu islensks 
atvinnulífs og til þess að auka enn lífsgæði i landinu.

Helstu athugasemdir Háskólans i Reykjavík við frumvarpið eru eftirfarandi:

1. Ekki er hepplegt að rekstur sjóða og fjármögnun verkefna annarsvegar og 
framkvæmd verkefna hinsvegar heyri undir sömu stofnun. Heppilegra hefði verið 
að sameina alla slíka tjármálastarfsemi í eina stofnun, t.d. Nýsköpunarsjóð 
atvinnulífsins sem fengi þannig útvíkkað hlutverk. Ljóst er að deildir 
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar munu keppa við ytri aðila um ijármuni úr sjóðum 
sem vista á innan hennar.

2. Mikilvægt er að rannsóknar- og nýsköpunarstarfsemi sé í návígi við öfluga 
háskóla og hægt verði að samnýta tækjabúnað og mannafla milli þeirra. I því ljós 
skiptir staðsetning og rekstrarform starfseminnar máli.

3. Ekki verður séð að málefni sem lúta beint að byggðaþróun og stuðningi við 
byggðir landsins utan höfuðborgarsvæðisins falli vel að framsæknu rannsóknar- 
og nýsköpunarstarfi sem fyrst og fremst tekur mið af alþjóðlegum samanburði.

4. Mikilvægt er að tryggja rekstrarlegt sjálfstæði Nýsköpunarmiðstöðvarinnar 
þannig að hún geti brugðist skjótt við breytingum í ytra umhverfi hennar og geti 
nýtt sér heimildir frumvarpsins til samninga við fyrirtæki eða stofnanir um 
framkvæmd skilgreindra verkefna. Æskilegt væri að sérstök stjóm væri yfir 
miðstöðinni.

5. Stjómskipulag sjóða sem vista á innan Nýsköpunarmiðstöðvarinnar virðist vera 
nokkuð þunglamalegt og líklegt til þess að dreifa um of ábyrgðinni af rekstri 
þeirra. Mikilvægt er að tryggja að viðskiptalegar forsendur ráði við úthlutun 
fjánnuna.

Háskólinn i Reykjavík er tilbúinn til þess að svara fyrirspumum um ofangeind atriði og 
veita frekari umsögn sé þess óskað.
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