
Nd. 105. Frumvarp til laga [94. mál]
um Tæknistofnun Vestfirðinga.

Flm.: Kjartan Ólafsson.

1. gr.
Sett skal á stofn tækniþjónustustofnun á Vestfjörðum. Stofnunin heitir Tækni-

stofnun Vestfirðinga og hefur aðsetur á Ísafirði. Tæknistofnun Vestfirðinga er sjálf-
stæð stofnun, sem rekin er í samvinnu af ríkinu og samtökum sveitarfélaga i Vest-
fjarðakjördæmi.

2. gr.
Framkvæmdastofnun ríkisins skal i samvinnu við Fjórðungssamband Vestfirð-

inga annast undirbúning þess, að slíkri stofnun verði komið á fót.

3. gr.
Tæknistofnun Vestfirðinga vinnur sem ráðgefandi aðili og tekur að sér rann-

sóknar-, hönnunar- og eftirlitsstörf, sem vinna þarf á Vestfjörðum á vegum ríkis,
sveitarfélaga eða einstaklinga, sem þess óska. Þá skal einnig heimilt, ef henta þykir,
að störf að áætlanagerð fyrir Vestfirði samkvæmt 31. gr. laga nr. 93 frá árinu 1971,
um Framkvæmdastofnun ríkisins. fari fram innan Tæknistofnunar Vestfirðinga eða
i beinum tengslum við hana.

4. gr.
Stjórn stofnunarinnar skipa 5 menn og skulu tveir tilnefndir af Framkvæmda-

stofnun rikisins, en þrir af samtökum sveitarfélaga í Vestfjarðakjördæmi.

5. gr.
Stofnkostnaður greiðist að fjórum fimmtu hlutum úr ríkissjóði, en að einum

fimmta af samtökum sveitarfélaga í Vestfjarðakjördæmi. Miðað skal við að stofn-
unin selji þjónnstu sina á gangverði, en verði um hallarekstur að ræða greiðist hann
af sömu aðilum og í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.

6. gr.
Öllum ríkisstofnunum og opinberum framkvæmdaaðilum, sem fengin eru verkefni

á Vestfjörðum, ber að leita fyrst til Tæknistofnunar Vestfirðinga um þá þjónustu,



sem henni er ætlað að láta té, sbr. 3. gr., áður en leitað er til annarra aðila á
sama sviði.

7. gr.
Stofnunin getur sett upp útibú innan kjördæmisins, að fengnu samþykki Fram-

kvæmda stofnunar ríkisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði á fót tækniþjónustustofnun á
ísafirði. Gert er ráð fyrir að um verði að ræða sjálfstæða stofnun, sem komið verði
ú f'ót og hún rekin í samvinnu af ríkinu og samtökum sveitarfélaga á Vestfjörðum.

Framkvæmdastofnun ríkisins skal hafa forustu um, að sú tækniþjónustustofnun,
sem hér um ræðir, verði sett á stofn. F'rumvnrpið gerir ekki ráð fyrir því að í nokkru
verði hreyft við núverandi skipan á ríkisstofnunum eða stofnunum sveitarfélaga á
Vestfjörðum. Hins vegar er hér ráð fyrir því gert að Tæknistofnun Vestfirðinga
vinni eftir reikningi þau sérfræðistörf fyrir opinbera framkvæmdaaðila og stofnanir,
sem ,vestfirðingar verða nú að sækja til Reykjavíkur.

I stað þess, að sérfræðivinna fer nú mestöll fram í Reykjavik með tilheyrandi
aukakostnaði vegna ferðalaga, færi sú vinna fram heima í héraði. Með því fyrir-
komulagi, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, ættu heimamenn greiðan aðgang, milli-
liðalaust, að þeim sérfræðingum, sem ábyrgð bera á mikilvægum verkefnum. Trygging
ætti að vera fyrir betri hönnun og betra, en ódýrara eftirliti, og því ódýrari og hetri
framkvæmd.

Það að flytja heim í hérað umtalsverðan þátt sérfræðistarfa, eins og hér er lagt
til, mundi vafalaust geta haft mjög jákvæð áhrif á hyggðaþróun.

Viðbótarútgjöld ríkissjóðs, sem slíkri breytingu fylgdu, ættu ekki að þurfa að
vera veruleg, því að ekki ætti að vera dýrara að inna af hendi sérfræðistörf vegna
framkvæmda á Vestfjörðum á ísafirði heldur en í Reykjavík. Stofnkostnaður vegna
húsnæðis er þó óhjákvæmilegur.

Verkefni, sem augljóst er að fela mætti slíkri stofnun sem hér um ræðir, eru
m. a.: Aæt1anagerð, hönnun og eftirlit með byggingu hafna. Rannsóknir, hönnun og
eftirlit með byggingu raforkuvera, jarðvarmaveitua og fjarvarmaveitna. Hönnun
vega, brúa og jarðganga. Gerð flugvalla. Gerð skipulags kaupstaða og kauptúna.
Hönnun og eftirlit með hvers konar opinberum byggingum, svo sem skólum og
sjúkrahúsum. Hvers konar öryggiseftirlitsstörf, svo sem rafmagns- og eldvarna-
eftirlit. .

Þá er gert ráð fyrir að það starf að áætlanagerð, sem nú þegar er unnið að og
launað að þrem fjórðu hlutum af Framkvæmdastofnun ríkisins, verði unnið í nán-
um tengslum við tæknistofnunina eða innan hennar.

Meðal verkefna, sem eðlilegt má kalla að sveitarfélögin leituðu til slíkrar tækni-
stofnunar með, má nefna gatna-, holræsa- og vatnsveitugerð.

Ýmiss konar rannsóknarstörf mætti enn fremur fela slíkri stofnun og t. d. tengja
við hana útibú frú Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins.

Væri slfk stofnun komin á fót, er ekki ólíklegt að tilvera hennar gæti orðið því
skólastarfi, sem haldið er uppi á Ísafirði á framhaldsskólastigi, að nokkru liði, þar
sem þeir sérfræðingar, er þar störfuðu, gætu í ýmsum tilvikum annað stundakennslu
á sínu sérsviði.

Það er öllum kunnugt, sem til þekkja úti nm land, hvílík hlóðtaka það hefur
verið mörgum byggðarlögum að sjá á hak nær öllu því unga fólki, sem farið hefur
til langskólanáms. Ein meginrökin fyrir þeirri framkvæmd, sem þetta frumvarp
gerir ráð fyrir, eru tengd þörfinni fyrir að vinna þarna nokkuð á móti.



Helstu móthárurnar gegn því, að hægt væri að vinna sérfræðistörf af ýmsu tagi
úti um land, hafa verið þær, að starfseiningar yrðu of smáar. Með því fyrirkomulagi,
sem hér er gert ráð fyrir, að tengja saman verkefni, sem nú eru í höndum fjölmargra
stofnana hér í Reykjavík, ættu slíkar mótbárur að hverfa.

Með þessu frumvarpi er eingöngu lagt til að sett verði á fót tæknistofnun fyrir
vestfirðinga. Auðvitað mætti hugsa sér, að slíkar stofnanir kæmu einnig upp víðar,
en rökin fyrir því, að byrjað væri á Vestfjörðum, eru þau, að enginn landshluti hefur
orðið jafrrilla úti í búferlaflutningum síðustu áratuga. Þar er því brýnast að snúa
vörn í sókn hvað byggðaþróun snertir.

Frumvörp í þessa átt hafa fyrr verið lögð fram á Alþingi, en þá verið gert ráð fyrir
verkfræðiskrifstofu með þrengra starfsviði en hér er lagt til. Þetta frumvarp gerir
hins vegar ráð fyrir því, að mjög verulegur hluti þeirrar sérfræðivinnu, sem unnin
er á vegum opinberra stofnana hér í Reykjavík vegna framkvæmda á Vestfjörðum,
flytjist heim í hérað.

Frumvarpið miðar að þvi að snúa við þeim straumi fjármagns og þekkingar,
sem á undanförnum áratugum hefur runnið utan af landsbyggðinni til Stór-Reykja-
víkursvæðisins. Hér verður ríkisvaldið að taka markvissa forustu, ef árangur á
að nást.

Þess skal að lokum getið, að á Fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var 23.
--24. ágúst s.l., var gerð samþykkt um þetta mál. Þar segir svo:

"Fjórðungsþing Vestfirðinga 1974 skorar á þingmenn kjördæmisins að beita sér
fyrir því á Alþingi, að sett verði á stofn tækniþjónustustofnun á Vestfjörðum i sam-
vinnu við sveitarfélögin, sem annist allt hönnunarstarf er framkvæma þarf á vegum
ríkisins og sveitarfélaga í fjórðungnum. Það er álit Fjórðungsþingsins, að slík stofnun
gæti verið það stór, að starfrækja mætti hana á tveim stöðum í fjórðungnum. Fjórð-
ungsþingið minnir á, að á hverju ári renna tugir milljónir króna út úr fjórðungnum
til greiðslu á sérfræðivinnu, auk þess sem fjórðungurinn fer algerlega á mis við þá
hagkvæmni, sem af því leiðir, að þessir menn séu búsettir í héraðinu."


