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Frumvarv til lasa um opinberan stuðnine við tæknirannsóknir. nvskövun os atvinnubróun.

Með þessu nýja frumvarpi til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og

Atvinnuþróun er stefnt að því að sameina stofiianir, sem heyra undir Iðnaðarráðuneytið, og 
starfa að nýsköpun, tæknirannsóknum, atvinnu- og byggðaþróun. Sá hluti írumvarpsins sem 
fjallar um núverandi verkefoi Iðntæknistofiiunar, þar með talið starfsemi Impru og Rb. er 
skilmerkilegur og ber það með sér, eins og fram kemur í greinargerð, að mikil vinna hefur 
verið lögð í að undirbúa sameiningu Its. og Rb stofiiana. Þegar kemur hins vegar að tengingu 
og sameiningu við starfsemi Byggðastofnunar er ýmsu ábótavant og veigamiklum atriðum 
sleppt.

Mikilvægt er að í lögunum verði kafli um svæðisbundin atvinnuþróunarfélög, þar sem 
hlutverk þeirra eru skilgreind og með hvaða hætti þau verða fjármögnuð. Rekstrarform 
atvinnuþróunarfélagana er breytilegt, þau eru rekin sem byggðasamlög, oft í tengslum við 
landshlutasamtök, sem hlutafélög eða eins og á Austurlandi sem einföld félög þar sem félagar 
geta verið sveitarfélög, fyrirtæki eða einstaklingar. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga er 
hlutafélag i eigu sveitarfélaganna i Þingeyjarsýslu, Byggðastofiiunar, verkalýðsfélaganna og 
nokkra fyrtækja á svæðinu. Þetta fyrirkomulag hefur gefist okkur vel og samstaða er um 
starfsemi félagsins.

Tilkoma atvinnuþróunarfélaganna i núverandi formi er samkvæmt stefnu stjómvalda frá árinu 
1997. Starfsemi þeirra hefur farið vaxandi með hveiju ári og full þörf á að efla tekjustofiia 
þeirra. Byggðastofiiun hefur gert, væntanlega í umboði IVR, samninga við atvinnuþróunar- 
félögin og haft á hendi umsjón með framkvæmd þeirra.

í greinargerð með frumvarpinu er ekki gerð grein fyrir starfsemi þessara félaga en í ítarlegu 
máli gerð grein fyrir starfsemi annara stofiiana. Þetta getur gefið skakka mynd af 
atvinnuþróunarstarfi í landinu fyrir þá sem ekki þekkja því betur til þessara mála.

Mikilvægt er að skilgreina betur tengingu svæðisbundina atvinnuþróunarfélaga og/eða 
þekkingarsetra við Vísinda og tækniráð. Telja verður eðlilegt að þeir aðilar sem vinna næst 
frumkvöðlum og að svæðisbundinni atvinnuþróun, komi að stefiiumótun í þessum nýja 
málaflokki, sem ráðið á nú að taka yfir samkvæmt tillögu frumvarpsins.

Skipan i vísindaráð í dag og fyrirhuguð breyting á lögum nr. 2 árið 2003 gefa ekki tilefni til 
að atvinnuþróunarfélögin verði kölluð þar til. Er hér ekki verið að blanda saman 
stefiiumörkun fyrir þjóðríkið Island í vísindum og tækni og atvinnustefiiu og sértækum 
viðfangsefhum i búsetuþróun, oft á svæðum sem glíma við neikvæða þróun i búsetu og 
aldurssamsetningu? Ef frumvarpið stendur óbreytt þarf að tryggja að Vísinda- og tækniráð 
sinni þessum verkefnum.

Við yfirlestur á 4. grein er ástæða til að gera fyrirvara um hugsanlega aukna miðstýringu á 
þjónustu fyrir frumkvöðla og fyrirtæki. Hér er að meginhluta óbreytt 3. gr laga nr. 4 frá 2003 
um hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar sem heyrir undir Its. undir nafninu Impra. 
Atvinnuþróunarfélögin hafa haft ágætt samstarf við Impru og litið á hana sem sinn bakhjarl
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sem gott er að leita til og vinna með. Ástæða er til að skerpa á 4. gr. hvað varðar samstarf 
þessara aðila.

í greinargerð með frumvarpinu er lögð áhersla á uppbyggingu og þróun þekkingarsetra og 
tilgreint er að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé þekkingarsetur.

En þar segir; “Nýsköpunarmiðstöð íslands verður þekkingarsetur þar sem saman koma 
tæknirannsóknir með tengsl við rannsóknir í háskólum og háskólasetrum annars vegar og 
þróunarstarfsemi fyrirtækja hins vegar. Þar verður miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga sem fást við hvers konar nýsköpunarvinnu. Þar verður að finna 
frumkvöðlasetur sem aðstoðar sprotafyrirtæki og frumkvöðla við þróun nýsköpunarhugmynda 
og veitir þeim aðstoð við að vaxa fyrstu rekstrarárin.”

Er það svo að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé þá tilbúin að fara af stað sem Þekkingarsetur 
með skilgreind verkefiii frá Rb og Iðntæknistofnun undir heitinu íslenskar tæknirannsóknir 
samkvæmt 5 gr frumvarpsins? Benda má hér á að markmið og hlutverk þeirrar lagagreinar er 
óbreytt frá lögum nr. 4 þann 3. feb 2003. Hver verður þá samkeppnisstaða annarra 
þekkingarsetra sem í greinargerðinni eru tilgreind, auk annarra aðila sem eru að vinna að 
sambærilegum verkefrium? Atvinnuþróunarfélögin telja mikilvægt að nánar sé skilgreint hver 
séu;

• Markmið þekkingarsetra.
• Hver f já rm a g n a r starfsemi þeirra.
• Er stefnt að sérhæfíngu þeirra og á þeim verði stigsmunur eftir. 

landssvæðum og eða mikilvægi atvinnugreina.
• Fjöldi þeirra.
• Stjómun.
• Hvemig er samstarf og/eða samþætting þekkingarsetra og atvinnuþróunarfélaga á 

sama svæði hugsuð.

Benda verður á að í dag standa landssvæði mjög mismunandi gagnvart uppbyggingu af þessu 
tagi og gagnrýna verður að svo virðist sem gert sé ráð fyrir að þekkingarsetrin séu þegar til 
reiðu að taka við verkefrium, án þess að skýra það nánar. Vaxtarsamningar eru komnir í gang 
á tveim landssvæðum og eru víða í undirbúningi. Hvert er hlutverk þeirra innan 
þekkingarsetra?

I annan stað hvemig verður samvinna við önnur ráðuneyti, en gera verður ráð fyrir a.m.k. 
samvinnu atvinnumálaráðuneyta, menntamálaráðuneytis og hugsanlega félagsmálaráðuneytis 
varðandi aðkomu sveitarfélaga.

Að lokum þarf að skýra nánar hvemig standa skal að stjómun þekkingarsetra, verður það 
miðlæg stjómun frá Nýsköpunarmiðstöð Islands eða verður um sjálfstæða stofnun að ræða 
hveiju sinni t.d. undir stjóm atvinnuþróunarfélaga.

Mikilvægt er að fram komi í greinargerð með frumvarpinu hve mikið ljármagn hefur runnið 
til þessa málaflokks á síðustu árum og hver eru markmið með frumvarpinu að þau verði.

Tryggvi Finnsson 
-framkvæmdastjóri-


