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Undirritaður vill koma á framfæri athugasemdum við fjárlagafrumvarp árið 2018, 1. mál 148. 
löggjafarþings - Fjárlög 2018. Meðfylgjandi er fyrra erindi til fjárlaganefndar vegna málsins.

Jafnframt er meðfylgjandi minnisblað undirritaðs, stjórnarformanns Matís og tveggja skrifstofustjóra 
Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytisins kemur fram mikilvægi þess að horfið verði frá ráðgerðum 
niðurskurði til Matvælarannsókna (grundvöllur árlegs þjónustusamnings Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins við Matís), enda er starfsemi Matís grundvallaratriði í nýsköpun og 
rannsóknum tengd sjávarútvegi og landbúnaði, öðrum matvælaiðnaði og hagnýtingu líftækni til 
aukinnar verðmætasköpunar, matvælaöryggis og lýðheilsu.

Athugasemdin fjallar um Framlag úr ríkissjóði sem fellur undir Málefnasvið 13, Sjávarútveg og fiskeldi, 
Málaflokk M 1320, Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi Ráðuneyti 04 Atvinnuvega og 
nýsköpunarráðuneytið Lið L411 Heiti Matvælarannsóknir Viðfang V 101
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Rekstur Matís hefur gengið vel og skilað samfélaginu ríkulegri ávöxtun, þrátt fyrir forsendubrest 
varðandi grunnfjármögnun Matís miðað við það sem lagt var upp með við stofnun félagsins. Afrakstur 
starfsemi byggir að Matís að verulegu leyti á öflun sértekna, sem hefur gengið vel , en eftir stendur að 
grunnfjármögnun Matís hefur verið takmörkuð sé t.d. litið til hliðstæðra stofnana.
Matís hefur þjónustað atvinnulíf og samfélag, byggt upp alþjóðlegt orðspor með rannsókna- og 
nýsköpunarstarfi, brúað bil milli fyrirtækja og háskóla, byggt upp námslínur, aðstoðað frumkvöðla, 
birt fjölda vísindagreina og stuðlað að því að Ísland telst leiðandi í málefnum hafsins, þrátt fyrir 
takmarkaða grunnfjármögnun og hefur metnaðarfull sókn starfsmanna félagsins í innlenda og 
alþjóðlega samkeppnissjóði gegnt þar lykilhlutverki. Fjármögnun ríkisins er nauðsynleg til móts við 
fjármögnun samkeppnissjóða og er mikilvægt að tekin verði strax afstaða til þess hver 
grunnfjármögnun Matís skal vera, ekki síst í ljósi augljósrar þarfar á nýsköpun og vöruþróun í 
íslenskum landbúnaði.

Rekstraráætlun fyrir árið 2018 gerir ráð fyrir tapi af starfseminni í kjölfar ráðgerðs niðurskurðar, þrátt 
fyrir að hlutfall sértekna Matís sé mjög hátt, sé miðað við sambærilega innlenda ríkisaðila og erlendar 
stofnanir sem starfa á svipuðum sviðum. Taprekstur er ábyrgðarhluti og hefur stjórn Matís samþykkt 
að ráðast í umfangsmiklar aðhaldsaðgerðir, verði niðurskurðartillögur fjárlagafrumvarpsins 
staðfestar. Slíkur niðurskurður mun sér í lagi hafa neikvæð áhrif á samstarf Matís við háskóla á 
Íslandi, möguleika til ráðgjafar við ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðarmála og viðhaldi og 
uppbyggingu mæliaðferða til að þjónusta Matvælastofnun, Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og 
matvælafyrirtæki til að tryggja matvælaöryggi og neytendavernd.

Að framansögðu væri nær að framlag hins opinbera til Matvælarannsókna yrði á árinu 2018 samtals 
739 milljónir, sbr tillögu meðfylgjandi minnisblaði:
Framlag ANR til Matís með þjónustusamningi 2018 verði 739 milljónir, þ.e. hækkun á framlagi til 
matvælarannsókna um 298 milljónir frá 2017. Hækkunin skiptist svo sem hér segir:



a) 168 milljónir bætast við fjárframlag til matvælarannsókna þannig að Matís geti varið 40% 
þjónustusamnings til rannsókna og þróunar (eftir greiðslu opinberra gjalda), sem er sama hlutfall og 
gert var ráð fyrir við stofnun félagsins. Matís gat á árinu 2016 einungis varið 18% a f upphæð 
þjónustusamningsins til rannsókna og þróunar þegar tekið er tillit til greiðslu opinberra gjalda.
b) 40 milljóna framlag komi til móts við hækkaðar lífeyrisskuldbindingar.
c) 90 milljónir bætist við vegna framlaga annarra ríkisaðila sem gert var ráð fyrir við stofnun Matís, 
en hafa ekki gengið eftir. Framlag þetta sé stefnumótandi og miðist að áherslum ráðuneytisins á 
hverjum tíma, s.s. nýsköpun og vöruþróun tengd landbúnaði, samvinnu og samþættingu Matís við 
aðra ríkisaðila, áhættumat tengt matvælaöryggi og neytendavernd, útflutningshagsmunum 
matvælaframleiðenda o.fl.
Lagt er til að framkvæmt verði afrakstursmat á starfsemi Matís, þar sem metin verði sértekjuöflun, 
þjónusta við menntakerfið og frumkvöðla og gæði vísindastarfs íalþjóðlegu samhengi.
Tillagan felur ísé r  möguleika á áframhaldandi þróttmikilli starfsemi Matís. Bættar rekstrarforsendur 
gefa starfsfólki kost á að sækja sértekjur með svipuðum krafti og verið hefur og þannig efla íslenskt 
nýsköpunarsamfélag.

Undirritaður veitir að sjálfsögðu allar frekari upplýsingar um málið.
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