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fónaðamefnd Alþingir Kurnuuuguf qjg,

Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tœknirannsóknir, nýsköpun 
og atvinnuþróun, 731. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Islands. (lagtfyrir Alþingi 
132. löggjafarþing)

Með nýju frumvarpi til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun stefnir iðnaðarráðuneytið að sameina stofiianir sem heyra vmdir 
ráðuneytið er starfa að nýsköpun, atvinnuþróun og tækni. Fjórðungssamband 
Vestfirðinga er kunnugt um umsögn Atvinnuþróvinarfélag Vestfjarða og styður þau 
atriði sem þar koma til umfjöllunar. Fjórðungssamband Vestfírðinga hinsvegar árétta 
nokkur atriði.

A Gagnrýna verður þann skamma fyrirvara sem settur er til að gefa umsögn um
þetta frumvarp og að það komi ekki samtímis fram og ný Byggðaáætlun 2006-2009 er 
til umfjöllunar hjá Alþingi enda snertir það mörg atriði í Byggðaáætlun. Hér er 
umfangsmiklar breytingar að ræða þar sem verið er að setja undir eitt stefiiumörkun 
fyrir þjóðríkið ísland í vísinda, tækni og atvinnustefhu og sértæk viðfangsefni í 
búsetuþróun í byggðalögum. Nauðsynlegt hefði verið að kalla eftir samráði þeirra 
aðila sem tengjast þessu máli áður en frumvarpið var lagt fram, frestun á afgreiðslu 
frumvarpsins myndi gefa slíkan tíma.

B. Sé ætlun að frumvarpið verði samþykkt á núverandi þingi leggur
Fjórðungssambandið áherslu á að iðnaðamefnd í sinni umfjöllun geri þær breytingar á 
frumvarpinu sem tryggi;

• aðkomu héraða í stefnumótun í þeim málaflokkum sem frumvarpið fjallar um
• tiyggi stöðu atvinnuþróunarfélaga í lögum þeim hér eru til umfjöllunar
• geri tillögu um auknar fjárveitingar til að efla fyrirhuguð þekkingarsetur innan 

einstakra héraða.

Vara beri við að horft sé á þessa breytingu sem allsheijarlausn í þróun atvinnulífs utan 
höfuðborgarsvæðis nema að aukið Qármagn komi til. Horft fram til lengri tíma 5 til 
10 ár þá má taka undir að þessar breytingar séu til bóta. En ef horft er fram til næstu 3 
til 5 ár þá er samkeppnisstaða landsvæða mjög mismunandi og takmarkað er hvemig 
þau eru í stakk búin að keppa við höfuðborgarsvæðið í þessum nýja þekkingariðnaði. 
Því verður að gjalda varhug við þessari stefnu fyrir önnur landssvæði en 
höfuðborgarsvæðið, ef stjómvöld tryggja ekki aukna ijármuni samhliða þessum 
breytingum. Staða margra byggðarlaga í dag er þannig að grípa verður til aðgerða 
strax og er það reifað í umsögnum Fjórðungssambands Vestfirðinga og 
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða varðandi Byggðaáætlun 2006-2009. Ekki þarf 
langan fyrirvara á slíkar aðgerðir með því nýta atvinnuþróunarfélög á hverju svæði 
fyrir sig.
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