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Málefni: Frumvarp tíl laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun, mál 731.

í starfi Vísinda- og tækniráðs árin 2003 til 2006 var endurskilgreining á skipulagi og 
starfsháttum opinberra rannsóknastofiiana ein af megináherslum ráðsins.

í fyrstu ályktun Visinda- og tækniráðs frá 8. júní 2004 er áréttað að meginmarkmiðið eigi að 
vera að auka bolmagn íslenskra rannsóknaeininga, auka árangur af starfi þeirra og tryggja að 
starfskraftar og íjármunir nýtist sem best. í áliti sem unnið var er lögð áhersla á að nálgast 
viðfangsefiiið út frá málefiium en ekki út frá hagsmunum einstakra stofiiana eða ráðuneyta. 
Jafiiframt er lögð áhersla á og að kannaðir verði möguleikar á samþættingu eða sameiningu 
skyldrar starfsemi einstakra stofiiana þar sem unnt er að ná sérstökum áhrifum með 
skipulagsbreytingum.

í ályktun Vísinda- og tækniráðs frá 17. desember 2004, kemur fram að ráðið styður 
sameiningu Iðntæknistofnunar og Rannsóknastofhunar byggingariðnaðarins og beinir þvi til 
iðnaðarráðherra að vinna að þeirri sameiningu á grundvelli greinargerðar starfshóps 
iðnaðarráðherra um tæknirannsóknir með áherslu á náin tengsl við háskóla.

í vorályktun ráðsins árið 2005 kemur fram að Iðntæknistofiiun og Rannsóknastofiiun 
byggingariðnaðarins verði sameinaðar í nýja tæknirannsóknastofiiun og hlutverk hennar verði 
m.a. að sinna rannsóknum og tækniþróun í hátæknigreinum sem hafa beina tengingu við 
rannsóknir háskóla en liggja nær markaði.

Tækninefiid Visinda- og tækniráðs fjallaði um frumvarpið á fundi sinum þann 2. mai 2006. 
Eins og fram kemur hér að ofan hefúr V&T-ráð itrekað fjallað um sameiningu 
rannsóknastofhana og styður sameiningu Iðntæknistofiiunar og Rannsóknastofiiunar 
byggingariðnaðarins og vill sjá tæknirannsóknir eflast i nánu samstarfi við háskóla og 
atvinnulíf. Einnig hefur ráðið lagt áherslu á hlutverk vísinda- og tækniþróunar í útfærslu 
byggðaþróunar.
Á fundinum komu fram áhyggjur af stöðu visinda- og tæknirannsókna i hinni nýju stofiiun, en 
þær munu gegna mikilvægu hlutverki í þróun íslensks atvinnulífs. Tækninefiid vill þvi beina 
því til Alþingis að huga sérstaklega að stöðu tæknirannsókna í starfsemi stofhunarinnar og 
vægi þeirra í starfseminni.
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