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Iðnaðamefnd Alþingis

Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun, 731. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð íslands. (lagt fyrir Alþingi 132. 
löggjafarþing)

í síbreytilegu umhverfi atvinnu- og byggðaþróunar er nauðsynlegt að starfssemi þeirra stofnana 
sem styðja við málaflokkinn vítt og breytt um landið, sé tekin til endurskoðunar reglulega. Við 
skoðun á nýskipan þeirra mála hlýtur samt að teljast eðlilegt að heimamönnum, þ.e. þeir sem 
eiga að njóta þjónustunnar, verði gert kleift að koma að málinu.

Atvinnuþróunarfélög á landsbyggðinni hafa í gegnum tíðina verið hryggurinn í atvinnu- og 
byggðaþróunarstarfmu, og hafa þau byggt upp mikla og verðmæta sérþekkingu á aðstæðum hvert 
í sínu umhverfí. Hjá atvinnuþróunarfélögunum starfar fjöldi afar vel menntaðra, reynslumikilla 
og hæfra einstaklinga og reynsla af starfi atvinnuþróunarfélaga hefur yfirleitt verið mjög góð. 
Einnig hefur mikilvægi starfsseminnar verið viðurkennd af viðskiptavinum, þ.e. heimamönnum 
alls staðar á landinu.
í frumvarpinu er ekki minnst á hvert skuli vera hlutverk atvinnuþróunarfélaganna í þessari 
nýskipan mála. Virðist nánast sem félögin hafí ekki komið nálægt atvinnu- og byggðaþróunar- 
verkefiium í landinu hingað til og ekki gerð grein fyrir starfsemi þeirra. Starfsemi félaganna 
hefur hingað til verið fjármögnuð af fjárlögum og með framlagi sveitarfélaga á starfssvæðum 
sveitarfélaganna. Það er mikilvægt að það komi fram í lögunum að starfsemi félaganna sé 
tryggð bæði hvað fjárhagslega þáttinn varðar og einnig að félögin komi að stefnumörkun í 
atvinnu- og byggðaþróunarmálum í landinu.

Atvinnu- og byggðaþróunarmál eru afar mikilvægt viðfangsefni og tengist m.a. ímynd og 
sjálfsmynd íbúa landsbyggðarinnar. Nauðsynlegt er að sem mest forræði í málaflokknum sé á 
hendi heimamanna og því ætti að teljast eðlilegt að samráð sé haft við fulltrúa þeirra, þ.e. 
sveitarstjómir, sérstaklega landshlutasamtök sveitarfélaganna. Við ákvörðun um 
framtíðarskipun atvinnu- og byggðaþróunarmála mætti einnig nýta mikilvæga og verðmæta 
sérþekkingu og mikla reynslu atvinnuþróunarfélaganna, starfsmanna þeirra, stjóma hagsmuna- 
og samstarfsaðila.

Því leggur Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands til að í lögunum komi fram að starfsemi 
félaganna verði tryggð í fjárlögum, eins og verið hefur, og að þannig verði forræði í mála- 
flokknum á hendi heimamanna. Einnig verði gert ráð fyrir að félögin komi að stefnu- 
mörkun í atvinnu- og byggðaþróunarmálum í landinu.
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