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Umsögn um frumvarp til laga um oplnberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun 
og atvinnuþróun, 280. máL

Stjóm Iðntæknistofiiunar ásamt stjómendum Iðntæknistofiiunar, sendi frá sér umsögn um 
hliðstætt frumvarp iðnaðarráðherra þann 24. aprfl 2006. í umsögninni kom fram að stjómin 
taldi að sameining Iðntæknistofiiunar og Rannsóknastofiiunar byggingariðnaðarins væri 
heppilegt skref og ná hefði mátt góðrí samstöðu um þá sameiningu. 
í frumvarpinu sem nú liggur fyrir er lögð áhersla á að sameina alla aðkomu iðnaðar- 
ráðuneytisins að tæknirannsóknum, nýsköpun og atvinnuþróun í einni stofiiun í þeim tilgangi 
að efla sóknarkraft og tryggja hámarksárangur starfeeminnar eins og segir í athugasemdum 
með frumvarpinu. Það er mat stjómar Iðntæknistofiiunar að hér sé um að ræða umfangsmikla 
breytingu.
Stjóm Iðntæknistofiiunar telur að það sér mikilvægt fyrir rekstur Iðntæknistofiiunar að þeirri 
óvissu sé aflétt hvað varðar framtíðarhlutverk hennar og mælir með því að frumvarpið gangi 
eftir. Þó vill stjómin koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum

1. í umsögn um frumvarpið frá því í vor, mál 731, kom fram að stjóm Iðntæknistofhunar 
telur það fyrirkomulag sem nú er hjá Iðntæknistofiiun þar sem kveðið er á um að 
Iðntæknistofiiun íslands sé sjálfstæð stofiiun og fyrir stofiiuninni sé stjóm, sem skipuð 
er fulltrúum úr atvinnulífinu, sé mjög heppilegt. Stjóm Iðntæknistofiiunar hefur komið 
að stjómun stofiiunarinnar með reglulegum fundum, þar sem stefiia stofiiunarinnar er 
rædd, farið yfír fjármál og veitt aðhald í þeim málum, samþykkt starfe- og fjárhags- 
áætlun auk þess sem tengsl við ákveðna markhópa eru tiyggð, en þau tengsl skipta 
máli í starfi stofhunarinnar. Stjómin hefur því styrkt tengsl starfseminnar við 
atvinnulífið. Því eru fyrri sjónarmið ítrekuð varðandi stjóm nýrrar stofiiunar, sem auki 
sjálfstæði stofiiunarinnar og tryggi tengsl við viðskiptavini.

2. I 3. gr. er kveðið á um skipun ráðherra á forstjóra stofiiunarinnar. Auk þess er sú 
breyting gerð frá fyrra frumvarpi, að kveðið er á um að hjá Nýsköpunarmiðstöð 
íslands séu starfrækt tvö megin fagsvið, ráðgjafasvið og íslenskar tæknirannsóknir. 
Stjómun þessara sviða skal vera á hendi sérstakra framkvæmdastjóra sem forstjóri 
ræður.
Telja verður mjög sérstakt að í lögum skuli vera kveðið á um skipurit nýrrar stofiiunar. 
í nútimarekstri er sveigjanleiki og geta til að aðlagast nýjum stefnum og straumum i 
umhverfinu mjög mikilvægur. Því er eindregið lagst gegn því að binda í lög rekstur 
þessara tveggja sviða.

3. í 6. grein er kveðið á um ráðgjafanefiid fyrir íslenskar tæknirannsóknir, sbr 5.gr. Með 
þessu móti er enn frekar verið að festa í sessi ákveðna skiptingu á starfeeminni, þar 
sem ráðgjafanefiidin er einungis fyrir hluta starfeeminnar.
Lagt er til að ef ráðgjafanefiid verður skipuð að hún verði ráðherra og fbrstjóra 
ráðgefandi um alla starfsemi stofiiunarinnar. Það er reynsla Iðntæknistofiiunar að náið
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samspil á milli nýsköptmarmiðstöðvar Impru og tæknisviðs stofiiunarinnar sé mjög 
gjöfult og þvi eðlilegt að þrengja ekki um of ráðgjafahlutverk nefiidarinnar.

4. í ákvæðum til bráðabirgða, IV kafla, kemur fram að iðnaðarráðherra skuli skipa nefiid 
til að meta rekstrarform Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. Stjóm Iðntæknistofiiunar vill 
vekja athygli á þvi að forsendur til að reka Nýsköpvinarmiðstöð íslands eru ekki 
frábrugðnar því sem fram kemur í fyrirhuguðum rekstri um Matvælarannsóknir ohf. 
Stjóm Iðntæknistofiiunar hefur rætt um að rekstrarformi Iðntæknistofiiunar kunni að 
vera betur komið i hlutafélagsformi frekar en í ríkisrekstri, þar sem stofiiunin er rekin 
með allnokkrum sértekjum og mikilvægt er að sveigjanleiki í rekstri geti verið meiri.

í 10 gr. er kveðið á um staðsetningu einstakra starfestöðva Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. 
Athygli vekur að í umræðu um frumvarpið kvað iðnaðarráðherra uppúr um að aðalskrifstofa 
nýrrar stofiiunar verði á Sauðárkróki. Það hafi ekki breyst.
í fyrrí umsögn stjómar Iðntæknisto fiiunar kemur fram að langstærstur hluti star&eminnar fer 
fram á Keldnaholti i Reykjavík. Samstarfeaðilar, sem mynda stoðkerfi nýsköpunar fyrir 
atvinnulifið eru flestir staðsettir i nágrenni við þá starfeemi. Hætta er á að dagleg stjómun 
stofiiunarinnar verði þung í vöfiim og óhagkvæm. Stjóm Iðntæknistofiiunar er enn sama 
sinnis og fram kemur í fyrri umsög, að það sé ekki rétt að aðalskrifetofa (hét áður 
höfuðstöðvar) sé bundin við Sauðárkrók. Varðandi frekari rökstuðning er visað til fyrri 
umsagnar, en ekki verður séð að breytingin að kalla það aðalskrifstofu, en ekki höfuðstöðvar, 
breyti neinu.

Stjóm Iðntæknistofnunar vill auk ofangreindra atríða vekja athygli á að í frumvarpinu um 
Tækniþróunarsjóð hafa verið gerðar nokkrar breytingar. Stjómin telur ástæðu til að vekja 
athygli á eftirferandi atriði:

Stjóm Iðntæknistofiiunar telur að ekki eigi að fella út fulltrúa rannsóknastofiiana úr stjóm 
sjóðsins. Eindregið er mælst til þess að rannsóknastofiianimar sem eru í nánu samstarfi 
við atvinnulifið fái tækifærí til að koma sínum sjónarmiðum á framfærí með hliðstæðum 
hætti og atvinnulífið. Jafiiframt er ástæða til að efast um að Tækniþróunarsjóður eigi að 
vera skipaður fiilltrúum landbúnaðarráðuneytis og sjávarútvegsráðuneytis. Þessi ráðuneyti 
hafa á sinum vegum sjóði sem einskorðast við viðkomandi atvinnugreinar, s.s. 
Framleiðnisjóð landbúnaðarins og Aukinn virðisauka sjávarfangs, AVS. Vakin er athygli 
á að stærð AVS er u.þ.b. helmingur af umfangi Tækniþróunarsjóðs. Tækniþróunarsjóður 
höfðar til allra atvinnugreina, en ekki er ástæða til að önnur ráðuneyti en það sem hefúr 
sjóðinn á sínu forræði skipi í stjóm hans.

Að lokum vill stjóm Iðntæknistofiiunar leggja áherslu á að hún telur að í frumvarpinu hafi 
ýmislegt verið fært til betri vegar frá því sem áður var. Óskar hún eftir að iðnaðamefhd skoði 
ofangreind atriði, en leggur áherslu á að frumvarpið nái fram að ganga.

Með vinsemd og virðingu,

fyrir hönd stjómar Iðntæknistofiiunar

stjómarformaður


