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Efni: Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun, 731. mál.

Með ofangreindu frumvarpi eru gerðar verulegar breytingar á stoðkerfi því sem 
heyrir undir iðnaðar- og viðskiptaráðuneytin. Það er fagnaðarefni að stefnt er að 
einföldun og meiri skilvirkni þessa kerfis, m.a. í þeim tilgangi að örva nýsköpun.

Það er nauðsynlegt að móta heildstæða stefnu sem tekur til allra þátta þeirrar 
starfsemi sem stjórnvöld koma að í þeim tilgangi að efla atvinnulíf til nýsköpunar 
og vaxtar. Stoðkerfi atvinnuiífsins þarf að vera almennt og gegnsætt og 
einingarnar nægilega öflugar til þess að sinna hlutverki sínu og eiga að ganga þvert 
á atvinnugreinar.

Stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins er ekki sannfærð um að fyrirliggjandi 
frumvarp þjóni þessum markmiðum nægilega vel, en það verður að skoða í 
samhengi við frumvörp er varða Vísinda- og tækniráð og Nýsköpunarsjóð 
atvinnulífsins sem einnig eru til meðferðar hjá Alþingi.

Stjórn Nýsköpunarsjóðs telur rétt að byggja þetta kerfi upp af þremur megin 
stoðum sem hver um sig er sjálfstæð.

1. Tækniþróunarsjóð á að efla verulega fjárhagslega og hafa sem sjálfstæða 
einingu og vista áfram hjá Rannsóknamiðstöð íslands. Hliðstæða starfsemi 
sem er að finna á vegum annarra stofnana á að færa undir sjóðinn. 
Lykilatriði er að styrkjum verði úthlutað á samkeppnisgrundvelli. Yfir 
sjóðnum verði sjálfstæð stjórn eins og verið hefur.

2. Stofna á öflugt ráðgjafar- og rannsóknarfyrirtæki sem sinni fjölbreyttri 
tæknilegri ráðgjöf, rekstraráðgjöf, fjármálalegri ráðgjöf og ráðgjöf tengdri 
útflutningi. Þar er einnig hægt að koma fyrir umsjón með ábyrgðum vegna 
útflutnings og ábyrgðum sem ríkið hyggst veita vegna lána í 
bankastofnunum að uppfylltum skilyrðum. Þetta fyrirtæki gæti einnig sinnt 
mótun og rannsóknum á atvinnupólitískum verkefnum. Undir sama fyrirtæki 
ætti að færa rannsóknastofnanir atvinnulífsins óháð atvinnugreinum. 
Heppilegt væri að hafa hið nýja fyrirtæki í fomi hlutafélags þar sem fulltrúar 
stjórnvalda og atvinnulífsins fara sameiginlega með stjórn. Mikilvægt er að 
marka skýra stefnu um að bjóða út og/eða einkavæða þau verkefni sem 
einkaaðilar geta annast og ekki er þörf á sér stakri aðkomu stjórnvalda. Vera 
má að heppilegt kunni að vera að hafa tvö fyrirtæki um þessi verkefni 
fremur en eitt og annað þeirra væri fyrst og fremst að sinna rannsóknum.

3. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins verði sjálfstætt hlutafélag sem sinnir 
nýsköpunar- og sprotaflárfestingum. Stjórn sjóðsins hefur sent efnahags- og 
viðskiptanefnd um sögn um frumvarp það sem sérstaklega snýr að 
Nýsköpunarsjóði. Þar er ekki gerð athugasemd við að Tryggingadeild 
útflutnings verði færð frá Nýsköpunarsjóði.
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