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Vísað er til bréfs iðnaðamefndar Alþingis, dags. 11. nóvember s.l., þar sem Háskóla íslands er 
sent til umsagnar frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun, 280. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Islands.

Meginatriði frumvarpsins fela í sér nýskipan á fyrirkomulagi þeirra opinberu stofnana, sem í 
dag sinna stjómsýslu og þjónustu á sviði tæknirannsókna, nýsköpunar og byggðamála. 
Háskóli íslands hefur stutt dyggilega við þá vinnu sem fram hefur farið á undanfomum árum 
og mælt eindregið með sammna rannsókna- og þróunarstofnana (þ.m.t. sjóða) í stærri og 
öflugri einingar sem séu betur í stakk búnar til að takast á við ný og krefjandi verkefni í nánu 
samstarfi við íslenskt háskóla- og vísindasamfélag.

Háskólinn vill taka sérstaklega undir þau sjónarmið sem fram koma í frumvarpinu og 
greinargerðinni um mikilvægi þess að Nýsköpunarmiðstöð íslands starfi í nánum tengslum 
við háskóla og þær rannsóknir sem þar em stundaðar. í greinargerðinni kemur réttilega fram 
að rannsóknir í háskólum hafa eflst vemlega undanfarin misseri ekki síst samfara gríðarlegum 
vexti í meistara- og doktorsnámi.

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar íslands samkvæmt frumvarpinu fellur afar vel að 
markmiðum og stefnu Háskóla íslands. Háskólinn hefur sett sér skýra og metnaðarfulla stefnu 
til ársins 2011. Stefnan grundvallast á þeirri sýn að skólinn hafi ríkar skyldur sem aflvél 
íslensks þekkingarsamfélags og að honum beri að byggja hér á landi upp nám og rannsóknir í 
fremstu röð.

Til að ná því metnaðarfulla markmiði, að koma háskólamenntun hér á landi í fremstu röð, 
hyggst Háskóli íslands m.a. fimmfalda umfang doktorsnáms fyrir árið 2011, efla rannsóknir 
enn frekar, laða til sín hæfustu nemenduma og kennarana, styrkja samstarf sitt við virta 
erlenda háskóla, treysta tengslin við íslenskt atvinnulíf og efla starfsemi sína á 
landsbyggðinni.

Eitt mikilvægasta tækið til að ná þessum markmiðum em Vísindagarðar Háskóla Islands. Með 
þeim verður til nauðsynlegur vettvangur fyrir samstarf Háskólans við fyrirtæki og stofnanir
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sem vinna að rannsóknum og nýsköpun.

Undirbúningur verkefnisins er nú í fullum gangi. Áætlað er að hefja framkvæmdir við fyrsta 
áfanga 2007 og að þar hefjist fjölbreytt starfsemi u.þ.b. ári síðar. Vísindagarðar eru, eins og 
fram kemur í greinargerð með frumvarpinu, kjörinn vettvangur fyrir starfsemi 
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar.

Rannsóknir Iðntæknistofiiunar og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins falla vel að 
rannsóknastarfemi á sviði verkfræði- og raunvísinda innan Háskólans, en gert er ráð fyrir því 
að skólinn verði með öfluga rannsóknastarfsemi á þessum sviðum í görðunum. í 
Vísindagörðum verður mikil áhersla lögð á sprotafyrirtæki, nýsköpun og þróunarverkefiii 
ýmis konar. í því skyni verður rekin sérstök ”klakstöð” fyrir slík fyrirtæki og verkefni sem 
eiga augljósa samleið með frumkvöðlasetri Nýsköpunarmiðstöðvarinnar.

Þá er rétt að benda á að Háskólinn hyggst á næstu árum styrkja starf sitt á landsbyggðinni. Það 
starf fellur vel að þeirri áherslu sem Nýsköpunarmiðstöðin mun leggja á nýsköpun og fjölgun 
atvinnutækifæra úti á landi. Háskólinn rekur nú sex fræðasetur á landsbyggðinni og er með 
tvö til þrjú önnur í undirbúningi. Háskólasetrin hafa það skýra markmið að styrkja byggðir 
með aukinni menntun og rannsóknum.

Háskóli íslands fagnar þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu og styður 
markmið þess eindregið. Háskólinn telur að hin aukna áhersla á rannsóknir og nýsköpun sem 
frumvarpið boðar sé afar áhugaverð og feli í sér einkar mikilvægt tækifæri fyrir Háskóla 
íslands og Nýsköpunarmiðstöðina til árangursríks samstarfs ekki síst í Vísindagörðum 
skólans.

Virðkigarfyllst

Kristín Ingólfsdóttir
rektor
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