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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp tíl laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 731. mál, heildarlög,
Nýsköpunarmiðstöð Islands.

Orkustofnun hefur þann 19. apríl 2006, borist erindi iðnaðamefhdar Alþingis, dags. 12. s.m., 
þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um ofangreint fmmvarp. Stofhunin hefur haft 
nauman tíma til að afgreiða umsögn sína en vill þó koma meginathugasemdum sínum á 
framfæri.

Orkustofnun telur að sameining þeirra hluta Iðntæknistofiiunar Islands og 
Rannsóknastofhunar byggingariðnaðarins sem snúa að rannsóknum, þróun, mælingum, 
prófunum og ráðgjöf og efling tengsla stofnananna við háskólana muni styrkja starfsemina. 
Þá er einnig spor í rétta átt að sameina styrkjakerfi hins opinbera á þessu sviði og mætti 
jafnvel ganga enn lengra í þeim efiium.

Hins vegar má spyja hvort eðlilegt sé að stjómsýslustofiiun sem efla á samstarf 
rannsóknastofnana, háskóla og fyrirtækja, reka sjóði og fjármagna sérstök verkefiii á 
grundvelli samninga sé sjálf að stunda rannsókna- og þróunarstarfsemi. Þetta virðist á skjön 
við þá stefiiu sem stjómvöld hafa markað um aðskilnað hlutverka sem lúta að stjómsýslu 
annars vegar og rannsóknum og þjónustu á samkeppnismarkaði hins vegar. I samræmi við þá 
stefiiu var þegar fyrir áratug gerður slíkur aðskilnaður á Orkustofiiun, sem síðan hefur verið 
formgerður með stofiiun íslenskra orkurannsókna. Orkustofnun telur hiklaust að þessi 
aðferðafræði hafi skilað góðum árangri bæði til að fyrirbyggja hugsanlegan hagsmunaárekstur 
en einnig til að auka skilvirkni í rannsóknum fyrir opinbert fé, enda er það vandi þegar 
stofnanir hins opinbera eru að afla sér þjónustutekna og jafhframt að sinna verkefiium, sem 
kostuð eru með beinum fjárveitingum, að hið síðamefnda vill mæta afgangi. Orkustofhun 
leyfir sér að nefna í þessu samhengi að hún fékk viðurkenningu árið 2002 sem ríkisstoftiun til 
fyrirmyndar einmitt fyrir að hafa rutt brautina að þessu leyti. Mátti ætla að það væri stefiia 
stjómvalda að koma álíka fyrirkomulagi á í hliðstæðri starfsemi, en allur gangur hefur síðan 
verið á því, sbr. umrætt frumvarp. Þó má vera að í innra fyrirkomulagi 
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar megi stíga skref í þá átt sem hér er hampað, en til hliðsjónar má 
hafa að hinum fjárhagslega aðskilnaði var upphaflega komið á innan Orkustofhunar með 
reglugerð en án lagabreytingar.

Orkumálstjóri hefur í ræðu og riti kynnt téða aðferðafræði Orkustofhunar enda vill stofiiunin 
gjaman miðla af reynslu sinni í þessum efnum. I ræðu sinni á ársfundi Orkustofiiunar árið 
2002 reifaði hann hvemig almennt ætti að haga skipulagi opinberra stofiiana af umræddum
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toga. Sá kafli ræðunnar er fylgiskjal með þessu bréfi.

. Virðingarfyllst

>orkell Helgason 
orkumálastjóri

Fylgiskjöl:
Kafli úr ræðu orkumálastjóra á ársfundi Orkustofiiunar árið 2002.
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Kafli úr ræðu orkumálastjóra á ársfundi Orkustofnunar árið 2002 

Fyrirkomulag á stofnunum ríkisins
í ræðu minni hér fyrir réttu ári vék ég almennum orðum að endurskipulagningu á stofnanakerfi 
ríkisins vegna hertra samkeppnisákvæða og krafna um góða stjómsýslu. Orkustofnun hefur 
fyllilega aðlagað sig þessari þróun, fyrst með skipulagsbreytingunni 1997 og með 
uppskiptingunni nú. En það gengur á ýmsu hjá öðrum stofnunum og furðum við okkur á því hví 
ekki er mörkuð og framfylgt almennri stefnu í þessum málum. Ég hef þegar vikið að því að 
Rannsóknasvið stofnunarinnar -  og nú bráðlega Islenskar orkurannsóknir -  búa við óeðlilega 
samkeppni frá öðrum opinberum stofnunum, einmitt vegna þess að þar hefur ekki verið tekið til í 
þessum efnum. Það hlýtur að vera krafa okkar að allir sitji við sama borð.
Fyrir ári varaði ég einnig við því að uppskipting okkar litlu stofnana vegna samkeppnis- og 
stjómsýslusjónarmiða gæti leitt til sundurliðunar í einingar sem væru óhagkvæmar í rekstri. Við 
á Orkustofnun ætlum að reyna að taka á þessu með sambýli og samrekstri í Orkugarði og 
vonandi er unnt að leysa þetta með líkum hætti í öðrum tilvikum.
En aðgreiningu hlutverka þarf að skoða í víðu samhengi. Er ekki tilefni til að færa saman þá 
starfsemi, sem saman getur farið, til að vega upp á móti þeirri sundrun sem leiðir af aðgreiningu 
hlutverka? Ég ætla mér ekki þá dul að geta fjallað um þetta viðfangsefni fyrir ríkiskerfið í heild 
sinni en langar að beina augum að stofnunum sem sinna hagnýtum rannsóknum eða þjóna 
atvinnuvegunum með öðrum hætti.
Að mínu mati má skipta hlutverki þessara stofnana í eftirfarandi meginþætti:

■ Stjómsýsla
Umsagnir, leyfísveitingar, öflun upplýsinga og rannsókna, o.fl.

■ Vöktun
Mælingar til að afla grunngagna (sbr. vatnamælingar) um náttúrufar eða til 
vöktunar, t.d. á mengun.

■ Akademískar rannsóknir
Rannsóknir sem verða til að frumkvæði þeirra sem að rannsóknunum starfa.

■ Þjónusturannsóknir
Rannsóknir sem eru að ósk og í þágu hins opinbera eða fyrirtækja.

Við á Orkustofnun höfum verið á öllum þessum sviðum og erum nú að aðskilja tvo seinni 
þættina frá hinum fyrri. Á eftirfarandi 5. mynd er dregin saman einföld mynd af þessu 
stofnanakerfi eins og ég get séð það fyrir mér og um leið hvemig fjármögnun ætti að vera háttað:
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1. mynd: Stofnanir ríkisins ogfjármögnun þeirra

Hér er reifað fyrirkomulag um fjármögnun þar sem þjónustu- og rannsóknarstarfsemi er 
fjármögnuð óbeint, annars vegar með verksamningum við fagstofnanir hins opinbera og 
fyrirtækja á markaði, en hins vegar með styrkjum úr rannsóknarsjóðum. A myndinni eru þær 
stofnanir sem sinna vöktunarmálum ekki sýndar sérstaklega. Myndin er í samræmi við það 
fyrirkomulag um Orkustofnun sem nú hefur verið ákveðið. Þannig er hin breytta Orkustofnun 
“fagstofnun” á myndinni, íslenskar orkurannsóknir eru þjónusturannsóknir”, en Vatnamælingar 
Orkustofnunar er ein af vöktunarstofnununum. Þær síðastnefodu geta verið hluti af fagstofnun, 
eins og Vatnamælingamar verða, a.m.k. um hríð, eða vistaðar með öðrum hætti.
Sú sundurgreining stofhana sem hér er sýnd er auðvitað ekki gallalaus. Helsti ókosturinn hefur 
þegar verið nefndur: Fjölgun stofnana. En við því má bregðast með því að slá saman skyldum 
fagstofnunum annars vegar og þjónusturannsóknastofnunum hins vegar. T.d. mætti spyrða saman 
þjónusturannsóknir í orku- og náttúrufarsmálum og hið sama mætti gera um tilsvarandi 
fagstofiianir. Jafiiframt má hugsa sér að samreka þjónusturannsóknarstofnanir og akademískar 
rannsóknarstofnanir, enda sé þess þá rækilega gætt að fjármál séu aðskilin þ.a. öll 
samkeppnisákvæði séu virt. Síðan kann auðvitað að verða sú þróun að þær stofiianir sem stunda 
þjónusturannsóknir, þ.e.a.s. starfa alfarið á markaði, færist í einkarekstur að hluta eða öllu leyti. 
Það hefiir verið að gerast í orkurannsóknum síðast liðna áratugi.
Hér er ekki tími til að fara nánar út í þessa sálma. En nú þegar aðskilnaðarferlinu á Orkustofnun 
er að ljúka, ferli sem stjómvöld hafa talið til fyrirmyndar, er eðlilegt að spurt sé hvort ekki eigi 
að taka til hendinni annars staðar í ríkisrekstrinum með heildstæðum hætti.


