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Málefni: Umsögn um frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir (þingskjal 529 -  
391. mál)

Rétt er að fagna frumvarpi um einföldun á vísinda- og nýsköpunarumhverfinu (V&N) með 
sameiningu á þessum tveimur rannsóknastofnunum. Undanfarin ár hefur ítrekað verið bent á 
mikilvægi þess, meðal annars af Vísinda- og tækniráði. Í skýrslunni „Ný sýn - Breytingar á 
vísinda- og nýsköpunarkerfinu“, sem ritstýrt var af Rannís, kemur fram í tillögu kaflanum 
mikilvægi þess að einfalda og auka skilvirkni, flæði og gæði í vísinda- og nýsköpunarkerfinu. 
Þar er lögð áhersla á að sett verði ein rammalöggjöf fyrir rannsóknastofnanir og þeim fækkað 
með sameiningu við háskóla eða aðrar rannsóknastofnanir. Í umræddri skýrslu er lögð áhersla 
á að við einföldun á stofnanakerfinu verði skilið á milli rannsókna annars vegar og 
stj órnsýslu, eftirlits og þj ónustu hinsvegar þar sem það er unnt.
Markmið laganna er að efla vísindalega þekkingu á umhverfi og lifandi auðlindum í hafi og 
ferskvatni og stuðla í senn að sjálfbærri og arðbærri nýtingu auðlindanna. Athygli vekur að í 
níu manna ráðgjafanefnd eru amk. tveir af hverjum þremur fulltrúum fulltrúar 
hagsmunafélaga og einungis einn sem kveðið er á um að hafi vísindalega þekkingu. 
Mikilvægt er að stofnun, sem á að efla vísindalega þekkingu með rannsóknum, 
þekkingaröflun og tilraunum, hafi ráðgjafanefnd sem endurspeglar betur rannsóknaþáttinn og 
auki þar með líkur á samstarfi stofnunarinnar við aðrar stofnanir ekki síst háskóla innanlands 
og erlendis. Jafnframt er eftirtektarvert að starfsmenn eiga ekki fulltrúa í nefndinni. Hér er 
ekki verið að leitast við að gera lítið úr þeim miklu hagsmunum sem eru í húfi og þar með 
tengslum stofnunarinnar við slíka hagsmunaaðila, heldur leggja áherslu á að vísindastarfið er 
grundvöllur starfs stofnunarinnar.
Varðandi hlutverk stofnunarinnar sem fjallað er um í 5. gr. væri heppilegra að skilgreina 
megin hlutverkið með einfaldari og samræmdari hætti, án langrar upptalningar sem kann að 
leiða til minni flæðis og sveigjanleika í starfsemi nýrrar stofnunar.
Rannsóknastofnanir hafa í auknu mæli fengið heimild til að vera þátttakendur í félögum sem 
stunda ráðgjöf, rannsóknir og þróun á sviði viðkomandi stofnunar og er þar um að ræða 
jákvæða þróun. Viðkomandi stofnun, forstjóri í því tilfelli, ber ábyrgð á stjórn og rekstri 
viðkomandi stofnunar, því er óþarfi að ráðherra komi að ákvörðunartöku um aðild að slíkum 
félögum, frekar en ýmsum öðrum þáttum er lúta að starfsemi stofnunarinnar.
Í þessu frumvarpi eru sameinaðar tvær mikilvægar stofnanir, sem líklegt er að muni hafa 
mikið umleikis á komandi árum, enda hlutverkið mikilvægt. Ekki kemur fram í frumvarpinu 
hvernig haga skuli faglegu eftirliti og eftirliti með að gæði í starfi stofnunarinnar séu með 
þeim hætti sem ásættanlegt er.
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