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

Undirritaðir stjómendur á Iðntæknistofiiun hafa fjallað um umrætt finmvarp og skila hér 
sameiginlegri niðurstöðu. í greinagerðinni kemur fram að með sameiningu 3ja stofiiana 
iðnaðarráðuneytisins hafi aðkoma þess að tæknirannsóknum, nýsköpun og atvinnuþróun 
veríð samræmd og felld í eina stofiiua Með því sé efldur sóknarkraftur og tryggður 
hámarksárangur. Við, stjómendur á Iðntæknistofiiun, teljum ekki vafa á að ná má fram 
jákvæðum samlegðaráhrifum með sameiningu rannsóknastarfseminnar, en að meiri óvissa 
fylgi byggðaþættinum. Starfsemi Iðntæknistofiiunar undanfarin ár hefur að 2/3 hlutum verið 
tæknirannsóknir, vöruþióun og tækniþjónusta sem rekin hefur verið í 4 deildum, en Impra 
verið um þriðjungur starfeeminnar og rekin í einni deild. Rekstur Impru nýsköpunar- 
miðstöðvar hefur gengið vel þar sem unnið er að verkefiium fyrir allt landið og jafiiframt 
verkefiium sem tengjast byggðaáætlun. Iðntæknistofiiun (Impra) er með starfeemi á Akureyri 
og hefur samspilið með þeirri starfeemi sem fram fer í Reykjavík gengið vel.
Mikilvægt er að stjómsýsluleg staða stofiiunarinnar sé þannig að fagleg sjónarmið nái að njóta 
sín sem best varðandi ráðgjöf og aðra framkvæmdaþætti stofiiunarinnar. Ákveðin hætta er á 
að starfsemin verði talin pólitisk og missi þannig trúverðugleika og hugsanlega traust 
viðskiptavina með of nánum tengslum við ráðuneyti. Því viljum við vekja athygli á að reynsla 
Iðntæknistofiiunar af því að hafa stjóm er góð, þó að á sama tíma hafi samskiptin við 
iðnaðarráðuneytið verið mjög góð. Stjómin hefur fylgst með þróun fjármála stofhunarinnar og 
samþykkt rekstraráætlanir, komið að stefiiumótun ásamt því að tryggja góð tengsl við 
mikilvæga samstarfeaðila stofiiunarinnar. Ráðgjafanefiidir hafa alloft verið skipaðar fyrir 
einstakar rekstrareiningar Iðntæknistofiiunar, fyrir tímabundin verkefiii hafa þær reynst vel, en 
síður þegar verkefiii spanna lengri tima.
Iðntæknistofiiun hefior undanfama tvo áratugi aflað að minnsta kosti 2/3 hluta tekna sinna 
með s.k sértekjum.Teljum við að svo hátt sértekjuhlutfall hafi haft jákvæð áhrif á þróun 
stofiiunarinnar og eflt markaðstengsl starfeeminnar. Til að svo geti verið áfram er mikilvægt 
að í nýju lagaumhverfi sé sveigjanleiki til að haga starfeeminni eins og best hentar hvað 
varðar innra skipulag, auk þess sem núverandi rekstrarform, sem A hluta ríkisstofiiun, hefur 
stundum gert okkur erfitt fyrir. Breytingar hafa verið gerðar á skipuriti gagngert til að leggja 
ákveðnar áherslur i starfseminni. Það er því mat okkar að ekki sé rétt að binda starfeemi nýrrar 
stofiiunar of mikið í lagatexta eins og fyrirliggjandi frumvarp gerir.
Undirrituðum er ekki ljóst hvað átt er við með að aðalskrifstofa verði á Sauðárkróki. Það kom 
fram í tengslum við hliðstætt frumvarp í vor að höfuðstöðvar verði á Sauðárkróki, en þá lá 
fyrir vilji ráðherra, að forstjóri hefði aðsetur þar. Við teljum að öll rök hnígi að því að æðstu 
stjómendur séu þar sem mest er starfeemin og að viðkomandi hafi tök á að tryggja að 
samlegðaráhrif af sameiningu rannsóknarstarfeeminnar og ráðgjafasviðsins komi að sem 
mestu gagni fyrir markmið stofiiunarinnar, sem á að þjóna öllu landinu.
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í ljósi þess sem fram kemur hér að ofen þá óskum við eftir að iðnaðamefnd skoði eftirfarandi 
þætti áður en frumvarpið verður afgreitt.

1. Skoðað verði hvort heppilegra er að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé sjálfstæð stofiiun
og að fyrir henni sé stjóm.

2. Teljum við að það sé mikilvægt að tæknisviðið (íslenskar tæknirannsóknir) og 
ráðgjafasviðið fái sem best tækifæri til að vinna saman og að rannsóknimar og 
nýsköpun tengd þróunarstarfinu, verði bakland fyrir ráðgjafasviðið. Hætta er á að með 
fyrirkomulagi frumvarpsins þróist þessi svið hvort frá öðru, en þá er átt við; að bundið 
sé hvar stjómendur eru staðsettir, að ráðgjafanefhd sé fyrir hluta starfeeminnar og að 
bundið sé hvemig stjómskipulagið á að vera.

3. Æskilegt er að rekstrarform stofnunarinnar verði skoðað, það kann þó að vera 
heppilegt að sameina starfsemina sem rikisstofiiun og huga síðan að rekstrarforminu, 
en þá verður að gæta að því að sveigjanleiki ríkisformsins er takmarkandi.

4. Byggðasjóður hefur skírskotun til þeirrar starfeemi sem var innan sjóðsins. Það kann 
að vera heppilegt að skipta um nafii á sjóðnum og skoða hvort starf hans getur ekki 
náð til alls landsins (sbr. Small Business Administration, Loan Guaranty Program í 
USA). Með fjármunum byggðaáætlunar hefur verið sköpuð aðstaða til stuðnings við 
fyrirtæki utan Reykjavíkursvæðisins, en segja má til samanburðar að það sé 
aðstöðuleysi til að vinna með fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu með sambærílegum 
hastti.

Að endingu viljum við vekja athygli á breytingu á stjóm Tækniþróunarsjóðs, 17. gr. Þar 
kemur fram að ekki á að tilnefiia fulltrúa rannsóknastofiiana í stjóm sjóðsins. Eindregið er 
mælst til þess að rannsóknastofiianimar, sem eru í nánu samstarfi við atvinnulífið fái 
tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með hliðstæðum hætti og verið hefur. 
Jafiiframt er ástæða til að efast um að T ækniþróunarsjóður eigi að vera skipaður fulltrúum 
landbúnaðarráðuneytis og sjávarútvegsráðuneytis. Á vegum þessara ráðuneyta eru sjóðir 
sem einskorðast við viðkomandi atvinnugreinar, s.s. Framleiðnisjóður landbúnaðarins og 
Aukinn virðisauki sjávarfengs (AVS). Vakin er athygli á að stærð AVS er u.þ.b. helmingur 
af umfangi Tækniþróunarsjóðs. Tækniþróunarsjóður höfðar til allra atvinnugreina og ekki 
er ástæða til að önnur ráðuneyti en það sem hefior sjóðinn á sínu forræði, skipi í stjóm hans.

Starfeemi Iðntæknistofnunar hefiir verið í nokkurri óvissu upp á síðkastið vegna fyrirhugaðra 
breytinga. Mikilvægt er að slíkri óvissu sé aflétt. Undirrituð eru tilbúin til viðræðna við 
nefndina ef þess er óskað.
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