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Vísað er til bréfs iðnaðamefiidar Alþingis, dags. 12. apríl s.l., þar sem Háskóla íslands er sent 
til umsagnar frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun, 731. mál 132. löggjafarþings.

Meginatriði frumvarpsins fela í sér nýskipan á fyrirkomulagi þeirra opinberu stofiiana, sem í 
dag sinna stjómsýslu og þjónustu á sviði tæknirannsókna, nýsköpunar og byggðamála. Um er 
að ræða umfangsmiklar breytingar, sem eins og fram kemur í greinargerð standa í tengslum 
við margvísleg verkefiii sem unnið hefur verið að.

Háskóli íslands hefur stutt dyggilega við þá vinnu sem fram hefur farið á undanfömum árum 
og mælt eindregið með samruna rannsóknar- og þróunarstofiiana (þ.m.t. sjóða) í stærri og 
öflugri einingar sem séu betur í stakk búnar að takast á við ný og kreijandi verkefhi í nánu 
samstarfi við íslenskt háskóla- og vísindasamfélag. Eitt megináhersluefhið í því sambandi 
hefur verið að skapa möguleika á því að á til verði samstarfsklasar á alþjóðlegum mælikvarða (s.k. „Center 
of Excellence“) þar sem saman komi annars vegar háskólastarfsemi og hins vegar nýsköpunar- og þróunarstarf í 
náinni samvinnu við atvinnulíf og fyrirtæki. Má ljóst vera að tilkoma slikra samstarfsklasa hérlendis sé lykilatriði 
við að tryggja samkeppnishæfhi íslensks samfélags til framtíðar.

Fyrirhugaður samruni Rannsóknarstofiiunar byggingariðnaðarins og Iðntæknistofnunar 
íslands er í góðu samræmi við þessar áherslur. Á hinn bóginn verður ekki séð að 
Byggðastofiiun eigi erindi inn í þetta ferli þannig að líklegt sé til þess að styðja við þau 
samlegðarmarkmið sem að er stefiit. Taka verður þó sérstaklega fram í því sambandi að við 
ýmsar aðstæður er eðlilegt að ákvörðun um opinberan stuðning eigi að stefna að samþættingu 
byggðasjónarmiða og faglegra sjónarmiða um nýsköpun og tækniþróun. Jafiiljóst er þó einnig 
að í ýmsum tilvikum á slík samþætting alls ekki við. Það getur því orkað mjög tvímælis að 
fela svo víðtækt hlutverk hinni nýju stofiiun, sem frumvarpið gerir ráð fyrir að sett verði á 
laggimar.

Að teknu tilliti til þessa telur H.í. að fara þurfi betur yfir þau tengsl tæknirannsókna, 
nýsköpunar og þróunarstarfs sem frumvarpið gerir ráð fyrir að komið verði á við atvinnumál á 
landsbyggðinni.
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