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Málefni: umsögn Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins um frumvarp til laga um 
opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.

Stjóm Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins (Rb) hefur fjallað um ofangreint frumvarp, 
einkum hvað varðar Nýsköpunarmiðstöð íslands. Fyrr á þessu ári var gerð umsögn um 
hliðstætt frumvarp um Nýsköpunarmiðstöð íslands, sem lagt var fram á vorþingi þessa árs. 
Sumt af þeim athugasemdum sem þá voru gerðar hafa verið teknar til greina við gerð hins 
nýja frumvarps. Það eru einkum þau atriði sem lúta að stjómun, sjálfstæði og hlutleysi 
íslenskra tæknirannsókna, sem stjómin vill gera athugasemdir við nú.

1. Gert er ráð fyrir að íslenskar tæknirannsóknir verði annað af tveimur megin 
fagsviðum sem Nýsköpunarmiðstöð starfrækir. Stjómun skal vera á hendi 
framkvæmdastjóra sem forstjóri ræður en forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvarinnar 
er skipaður af iðnaðarráðherra og við stofnunina er ekki gert ráð fyrir faglegri 
stjóm. Þannig er ekki tryggt að eingöngu fagleg sjónarmið ráði við rekstur 
íslenskra tæknirannsókna heldur er tiltölulega greið leið fyrir pólitíska ihlutun. 
Stjóm Rb leggur til að stjóm verði yfir Nýsköpunarmiðstöð Islands þar sem 
helstu hagsmunaaðilar, sem starfsemi Miðstöðvarinnar varðar, eigi fulltrúa þar 
á meðal bæði byggingariðnaður og almennur iðnaður. I stjóm skuli þó ekki 
vera fleiri en 5 manns.

2. í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að Nýsköpunarmiðstöð íslands 
verði til við samruna : Byggðastofnunar, Iðntæknistofriunar og 
Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins. Ennfremur segir 1 II. kafla sem 
fjallar um Byggðasjóð að : “ fagleg umsýsla sjóðsins skal vera hjá 
Nýsköpunarmiðstöð íslands, samkvæmt sérstökum samningi þar um. Óljóst 
er hvemig tryggja megi hlutleysi íslenskra tæknirannsókna gagnvart þeim 
fyrirtækjum sem hljóta fyrirgreiðslu úr Byggðasjóði en sem aðili sem annast 
tæknilegar prófanir og vottanir verður hlutleysi að vera tryggt.
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3. Ekki er kveðið á um staðsetningu forstj óra Nýsköpunarmiðstöðvarinnar í
frumvarpinu frekar en í því fyrra. Ráðherra upplýsti þá að gert væri ráð fyrir að 
aðalskrifstofa nýrrar stofnunar verði á Sauðárkróki. Langstærstur hluti 
starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvarinnar fer fram á Keldnaholti í Reykjavík og 
sjálfsaflafé núverandi tæknistofiiana, sem nemur um 70 % rekstrarkostnaðar 
þeirra, kemur frá rannsóknum og þjónustu við fyrirtæki og stofiianir á 
höfuðborgarsvæðinu. Stoðkerfi starfseminnar er einnig að mestum hluta á 
þessu svæði. Því má gera ráð fyrir að staðsetning aðalskrifstofu utan helsta 
athafiiasvæðis Nýsköpimarmiðstöðvarinnar dragi úr skilvirkni í starfsemi 
hennar og stjómun.

Stjóm Rannsóknastofiiunar byggingariðnaðarins leggur til að frumvarp það sem hér er fjallað 
um verði samþykkt að teknu tiiliti til þeirra athugasemda sem gerðar eru hér að ofan. 
Óhóflega langur tími við að koma á þeim breytingum sem að er stefnt getur skaðað starfsemi 
núverandi stofnana.

Fyrir hönd stjómar Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins,
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