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Efni: Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál.

Samtök iðnaðarins, Samtök fiskvinnslustöðva, Samtök atvinnulífsins og Landssamband 
íslenskra útvegsmanna styðja þá sameiningu sem frumvarpið felur í sér. Brýnt er að létta 
óvissu um framtíð þeirra stofnana sem í hlut eiga. Engu að síður er nauðsynlegt að gera 
mikilvægar breytingar á frumvarpinu áður en það verður að lögum. Þyngst vega atriði sem 
snúa að stjórnskipulagi og rekstrarformi Nýsköpunarmiðstöðvar íslands.

1. Óskilvirkt stjórnskipulag

Nokkrar umbætur hafa verið gerðar frá frumvarpinu sem var lagt fram í vor. Stjórnskipulag 
Nýsköpunarmiðstöðvar íslands er þó enn óskilvirkt og ekki með beim hætti sem samtökin 
aeta sætt sia við.

Samkvæmt frumvarpinu verður Nýsköpunarmiðstöð íslands stofnun án stjórnar en forstjóri 
settur beint undir ráðherra. Slíkt fyrirkomulag er gjarnan notað þegar stjórnvaldsstofnanir 
eiga í hlut en á alls ekki við um rannsókna- og þjónustustarfsemi sem á að vera í virkum 
tengslum við atvinnulífið. Fyrirhuguð fjölmenn og valdlaus ráðgjafanefnd fyrir íslenskar 
tæknirannsóknir kemur alls ekki í stað stjórnar sem mótar stefnu og starfsemi 
Nýsköpunarmiðstöðvar. Þessu þarf að breyta.

2. Óþarfi að binda innra skipulag Nýsköpunarmiðstöðvar í lög

Breyta þarf þeim hugsunarhætW í íslenskri lagasmíð að rígbinda í lög innra skipulag stofnana 
og fyrirtækja í eigu ríkisins. Óhagræði af slíku hefur margoft komið fram. Nægir þar að 
nefna sem dæmi lögin um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, sem stöðugt hefur þurft að breyta 
með breyttum áherslum í starfsemi sjóðsins.

Þó hentað geti að tví- eða þrískipta starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar íslands við upphaf 
starfseminnar er óvíst að slík skipting sé heppileg til lengri tíma litið. Með því að binda innra 
stjórnskipulag Nýsköpunarmiðstöðvar í lög þurfa allar skipulagsbreytingar að fara fyrir 
Alþingi. Það gerir allar breytingar þungar í vöfum og dregur úr aðlögunarhæfni.

Sama giidir um ráðgjafanefnd sem lögin gera ráð fyrir að sett verði upp í tengslum við 
íslenskar tæknirannsóknir. Hér gæti allt eins verið þörf fyrir fleiri og sérhæfðari 
ráðgjafanefndir á afmörkuðum sviðum, sem gera eina stóra ráðgjafanefnd óþarfa, ekki síst 
ef sett er stjórn fyrir starfsemina í heild. Hér er því gengið allt of langt í lögfestingu innra 
skipulags Nýsköpunarmiðstöðvar íslands.

3. Rekstrarform sem skekkir samkeppnis- og aðlögunarhæfni -  allt of langur tími til 
að skoða rekstrarform

Nýlega voru samþykkt lög á Alþingi um Matvælarannsóknir ohf - Matís ohf. Þau fólu í sér 
heimild fyrir ríkistjórnina til að stofna hlutafélag um rekstur Rannsóknastofnunar 
fiskiðnaðarins, Matvælarannsókna Keldnaholti, sbr. samstarfssamning milli 
Iðntæknistofnunar og Landbúnaðarháskólans og rannsóknastofu Umhverfisstofnunar. 
Rekstrarformið felur í sér að þessu félagi er kosin stjórn á aðalfundi.

Þótt vissulega sé á því annmarki að ríkið fari með allt vald í félaginu, meðan það er eigandi 
alls hlutafjárins, þá er Ijóst að það skipulag og rekstrarform sem lagt er upp með fyrir



Nýsköpunarmiðstöð íslands verður að óbreyttu mun þyngra í vöfum en rekstrarform Matís 
ohf. og er þannig hamlandi fyrir samkeppnis- og aðlögunarhæfni starfseminnar. Mun 
eðlilegra væri að hafa sama rekstrarform hjá þeim báðum og auka þannig svigrúm til 
samstarfs við aðrar rannsóknastofnanir, háskóla og fyrirtæki. Best væri auðvitað að stíga 
skrefið til fulls og bjóða hagsmunaaðilum um þessa starfsemi að gerast eignaraðilar og 
tryggja með því virka þátttöku þeirra og árangur af starfseminni

í ákvæði til bráðabirgða (IV lið) er að vísu lagt til að skipuð verði nefnd sem hafi það 
hlutverk að meta hvort annað rekstrarform en beinn ríkisrekstur henti starfsemi 
stofnunarinnar í heild eða að hluta. Samtökin fagna þeirri hugsun að skoða eigi 
rekstarformið í nýju Ijósi en undrast um leið þann langa tíma sem það á að taka. Nær væri 
að Ijúka þessu á skemmri tíma þannig að hægt væri að taka upp nýtt rekstrarform strax við 
gildistöku laganna 1. ágúst 2007 enda ástæðulaust að draga það til ársloka 2009.

4. Tengsl Nýsköpunarmiðstöðvar íslands við Tryggingarsjóð útflutnings, 
Byggðasjóð, Tækniþróunarsjóð og Vísinda- og nýsköpunarráð

í lagafrumvarpinu er fjallað um tengsl Nýsköpunarmiðstöðvar íslands við Tryggingarsjóð 
útflutnings, Byggðasjóð, Tækniþróunarsjóð og svokallað Vísinda- og nýsköpunarráð. Þessi 
tengsl eru með mismunandi hætti og skilgreind með ólíkum hugtökum á borð við „vistun" í 
tilviki Tryggingarsjóðs útflutnings, „umsýslu" í tilviki Byggðarsjóðs án þess að hugtökin séu 
skilgreind nánar.

Engin bein tengsl eru hins vegar milli Nýsköpunarmiðstöðvar og Tækniþróunarsjóðs 
samkvæmt frumvarpinu enda bent á augljósa hagsmunaárekstra vegna þeirra tengsla sem 
voru í fyrri útgáfu frumvarpsins. Eftir stendur þó sú spurning: Hvers vegna er enn fjallað um 
þessa starfsemi í sömu lögum og þannig gefið í skyn að um einhver formleg tengsl sé að 
ræða? Eðlilegra væri að fjalla um Tækniþróunarsjóð í sérlögum eða í tengslum við 
lagabreytinguna á lögum nr. 2/2003 um Vísinda- og tækniráð og nafnbreytinguna í Vísinda- 
og nýsköpunarráð sem rætt er um í III kafla athugasemda við frumvarpið. í þessu sambandi 
vilja SI, SF, SA og LÍÚ einnig minna á áherslu samtakanna í umsögn um fyrri útgáfu 
frumvarpsins í vor um nauðsyn þess að efla Tækniþróunarsjóð.

5. Samstarf og nábýli við háskóla

í athugasemdum við lagafrumvarpið í kafla VIII er fjallað um samstarf og nábýli við háskóla 
og tilgreint sérstaklega að mikilvægt sé að horfa til framtíðaruppbyggingar Háskóla íslands 
og Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni. Samtök iðnaðarins, Samtök fiskvinnslustöðva og 
Samtök atvinnulífsins og Landssamband íslenskra útvegsmanna leggja áherslu á að mótuð 
verði markviss og skýr stefna um staðsetningu starfseminnar og meginkjarna út frá 
hagkvæmni í rekstri og tengslamyndun. í þessu sambandi benda SI, SF, SA og LÍÚ 
sérstaklega á fyrirhuguð byggingaráform Háskólans í Reykjavík þar sem þegar hefur verið 
gert ráð fyrir starfsemi rannsóknastofnana og þjónustu við frumkvöðlafyrirtæki. Þetta kemur 
hins vegar ekki í veg fyrir uppbyggingu þjónustu- og rannsóknarverkefna annars staðar á 
landinu eftir því sem hagkvæmni og aðstæður leyfa.


