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Umsögn.

Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun.

Iðnaðamefiid Alþingis hefur óskað eftir umsögn Byggðastofhunar um fmmvarp til 
laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 731. 
mál.

Inngangur.
Með fiximvarpinu eru lagðar fram tillögur um uppstokkun á opinberu stuðningskerfi 
nýsköpunar og atvinnuþróunar á vegum iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins. 
Uppstokkunin byggist á því að sameina starfsemi Byggðastofnunar, 
Iðntæknistofiiunar og Rannsóknarstofiiunar byggingariðnaðarins í einni stofiiun, 
Nýsköpunarmiðstöð íslands.
Stoðkerfi atvinnulífsins á íslandi er flókið. Veruleg skörun er í starfsemi 
Byggðastofiiunar og ýmissa opinberra sjóða og stofiiana sem starfa að 
atvinnuþróunarmálum. Það er því álit Byggðastofiiunar að meginhugmynd 
fiumvarpsins hvað þetta varðar horfi til framfara.

Fram hefur komið í máli ráðherra að hofuðstöðvar hinnar nýju stofiiunar verði á 
Sauðárkróki en að áfram verði öflug tæknirannsókna- og fmmkvöðlastarfsemi í 
Keldnaholti í Reykjavík. Gert er ráð fyrir þekkingarsetrum viða um land en að lögð 
verði áhersla á öflug þekkingarsetur í tengslum við Háskólasetur Vestfjarða á Isafirði, 
Þekkingamet Austurlands á Egilsstöðum og Háskólann á Akureyri. Þá er hugmyndin 
að færa stefiiumótun á sviði atvinnu- og byggðamála á vettvang Visinda- og tækniráðs 
og breyta nafiii þess í Vísinda- og nýsköpunarráð.

Við samningu þessarar umsagnar er tekið mið af þeim sjónarmiðum sem fram komu 
þegar frumvarpsdrögin voru rædd í stjóm Byggðastofiiunar þann 20. apríl s.l. og 
varða einkum eftirtalin atriði:

1. Huga þarf betur að stjómskipulagi stofnunarinnar.
2. Auka þarf áherslu á byggðamál.
3. Kanna þarf hvort rétt sé að stofhunin hafí heimildir til lánveitinga, 

hlutafjárkaupa og styrkveitinga.

Nánari grein verður gerð fyrir þessum atriðum siðar í umsögninni.
• Ártorg 1 • 550 Sauðárkrókur
• Sími: 455 5400 • Bréfsími: 455 5499
• Kt.: 450679-0389 • VSKnr.: 13236
• Netfang: byggdastofnun@ byggdastofnun.is
• Heimasíða: www.byggdastofnun.is
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Staðan í dag.
Ekki er vafi á því að unnt er að vinna markvissar að nýsköpunar-, atvinnu- og 
byggðaþróunarstefnu en gert er í dag og samhæfa má betur þá vinnu sem fram fer í 
stofiiunum sem undir iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið heyra.
í því frumvarpi til laga sem hér er til umfjöllunar er, eins og áður er fram komið, lagt 
til að það verði gert með því að sameina Byggðastofhun, Iðntæknistofhun og 
Rannsóknarstofhun byggingariðnaðarins. Það er mat Byggðastofiiunar að til þess að 
ná betur markmiðum þeim sem að er stefiit með frumvarpinu hefði verið mjög 
æskilegt að Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins væri innan hinnar nýju stofiiunar.
Þá má einnig velta því fyrir sér hvort rétt sé að fara að nokkru aðra leið. Er þá átt við 
sameiningu Iðntæknistofiiunar og Rannsóknarstofhunar byggingariðnaðarins annars 
vegar og Byggðastofhunar og Nýsköpunarsjóðs hins vegar. Sameining 
Iðntæknistofiiunar og Rannsóknarstofiiunar byggingariðnarins hefur verið alllengi i 
undirbúningi og er vel undirbúin. Hafa stjómendur og starfsmenn tekið þátt í þeim 
undirbúningi eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins. Hugmyndir um 
sameiningu Byggðastofiiunar og fyrrgreindra stofhana virðast svo hafa komið fiam 
eftir að gerð var úttekt á starfsemi Byggðastofiiunar snemma árs 2005 af fyrirtækinu 
Stjómháttum. Við þá úttekt hafa bæði stjóm Byggðastofiiunar og endurskoðandi 
stofiiunarinnar gert veigamiklar athugasemdir. Niðurstaðan er sú að í þeim 
frumvarpstexta og greinargerð sem fyrir liggur er megin áhersla á tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun en byggðaþátturinn er ekki mjög sýnilegur, eins og sést 
strax í heiti frumvarpsins.

Önnur leið.
í umræðum og stefriumótun i byggðamálum í löndunum i kringum okkur þá eru 

nýsköpun og atvinnuþróun veigamiklir þættir í byggðaaðgerðum opinberra aðila. 
Fram hjá hinu verður þó ekki horft að eigi að nást árangur af byggðaaðgerðum þarf 
fleira til að koma. Styrking innviða, svo sem efling sveitarstjómarstigsins og bætt 
aðgengi að opinberri þjónustu, bættar samgöngur og fjarskipti, gildi menningar og 
menntunar svo dæmi séu nefiid og samhæfing áætlana á hinum mismunandi sviðum er 
mjög mikilvæg forsenda þess að árangur náist í atvinnu- og byggðaþróun. A þessi 
atriði er lögð megin áhersla í núgildandi byggðaáætlun, sem og þeirri tillögu til 
þingsályktunar um stefiiumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009 sem nú liggur 
fyrir Alþingi. Þess vegna væri æskilegast að sameining stofiiana yrði eins og að ofan 
er bent á, að sameina annars vegar rannsóknarstofnanimar Iðntæknistofiiun Islands og 
Rannsóknarstofiiun byggingariðnaðarins, og hins vegar Byggðastofiiun og 
Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, eða þá að Nýsköpunarsjóður verði hluti af 
Nýsköpunarmiðstöð íslands.

í þessu sambandi er ástæða til að benda á að með sameiningu Byggðastofhunar og 
Nýsköpunarsjóðs yrði komið í veg fyrir tvíverknað stofnana á vegum ráðuneytisins. 
Með þessu yrði til stofiiun sem hefði yfir að ráða margþættum verkfærum til að vinna 
að stuðningi við hvort heldur nýsköpun eða framþróun og styrkingu þess sem fyrir er. 
Gæti þar verið um að ræða hlutafjárframlög, styrki, lán, ábyrgðir á lán, eða blöndu 
þessa, allt eftir því hvað hentaði og ætti við hveiju sinni. Svona stofiiun þarf að eiga 
alla þessa möguleika til að hámarksárangur náist og þyrfti að setja lagaramma sem 
gæfi slíkt svigrúm. Er ástæða til að benda á að í öllum nágrannalöndum okkar eru 
stofiianir á vegum hins opinbera sem sinna öllum þessum þáttum þó misjafnt sé hvort 
öll úrræðin séu vistuð í einni stofnun eða fleirum.
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Athugasemdir við frumvarpið.
Verði niðurstaðan sú að samþykkja það frumvarp sem nú er til umræðu er lagt til að á 
því verði gerðar nokkrar breytingar.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir breytingatillögunum en þær miða fyrst og fremst að 
því að styrkja byggðaþáttinn, en taka einnig á stjómskipulagi hinnar nýju stofnunar, 
auk annara atriða.

1) Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að hin nýja stofnun hafi ekki sérstaka 
stjóm. Hins vegar er ráðgert að sérstakar stjómir séu settar yfir Byggðasjóð, 
skv. 7. gr. frv, yfir Tækniþróunarsjóð, skv. 11. gr. frv. og Tryggingarsjóð 
útflutnings skv. 16. gr. fiv. Skýr og gild rök eru að mati Byggðastofiiunar 
fyrir þvi að hafa sérstaka stjóm fyrir Tækniþróunarsjóð. Liggja þau ekki hvað 
síst í því að ætla má að stofiiunin sjálf verði meðal stærstu umsækjanda úr 
sjóðunum, og þvi væri mjög óeðlilegt að hún hefði sjálf með höndum umsýslu 
hans í einstökum málum. Á hinn bóginn sýnist nokkuð viðurhlutamikið að 
hafa tvær sjálfstæðar stjómir yfir Byggðasjóði og Tryggingarsjóði útflutnings. 
Ástæða væri til að kanna hvort ekki sé unnt að einfalda þetta með því að þama 
sé um eina og sömu stjómina að ræða. Þá þyrfti í því skyni að auka skilvirkni 
að setja í lögin heimild til hennar að framselja skv. nánar skilgreindum reglum 
vald sitt til ákvarðanatöku í einstökum málum.

2) Heiti frumvarpsins verði: “Frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
byggðaþróun, tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun”. Hér er bætt inn 
orðinu byggðaþróun til að leggja áherslu á byggðaþáttinn í frumvarpinu, en 
nauðsynlegt er að styrkja byggðastoðina undir hinni fyrirhuguðu 
Nýsköpunarmiðstöð íslands. Hér er lagt til að það verði gert með því að inn í 
frumvarpið verði bætt nýrri grein sem verði jafhframt annar kafli laganna. Beri 
kaflinn heitið “Þjónustumiðstöð byggðamála”. Vísast hér um til VI kafla 
greinargerð um frumvarpið varðandi frekari rökstuðning.
Kaflinn gæti hljóðað svo:
Hjá Nýsköpunarmiðstöð Islands skal rekin þjónustumiðstöð á sviði 
byggðamála. Starfssvœði miðstöðvarinnar er landið allt.
Safna skal upplýsingum um stöðu og þróun búsetuskilyrða og atvinnulífs í 
landinu. Skulu upplýsingar þessar vera aðgengilegar eftir því sem kostur er. 
Vinna skal áœtlanir um bœtt samkeppnishœfl byggðarlaga og atvinnulífs og 
treysta búsetu í samrœmi við ályktanir Alþingis um byggðamál. 
Þjónustumiðstöð byggðamála skal sinna eftirfarandi verkefnum:
a. vinna samþœtta áœtlun fyrir landið allt
b. vinna áætlanir fyrir einstök svœði; landshluta, þjónustusvæði og

atvinnusvæði
c. vinna að gerð og eftirfylgni vaxtasamninga
d. annast samvinnu við stofnanir innanlands
f annast samvinnu við stofhanir erlendis á sviði byggðaáœtlana og -

rannsókna
g■ annast söfnun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga um byggðamál
h. annast samanburð á stöðu byggðamála hérlendis og erlendis
i. gera úttektir á ýmsum þáttum sem snerta byggðaþróun
j- vinna fyrir ráðuneyti
k. taka þátt í og vinna að undirbúningi við gerð lagafrumvarpa.
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3) Hlutverk Byggðasjóðs er, samkvæmt frumvarpinu, eingöngu að veita ábyrgðir 
á lán og mega ábyrgðir að hámarki vera 75% af lánsupphæð. Hér þyrfti að 
kanna nánar hvort rétt sé að afleggja með öllu lánveitingar. í því sambandi er 
rétt að hafa það í huga að lánveitingar eru stundaðar í nágrannalöndum okkar 
með mismunandi hætti. Þar má t.d. nefna opinberar stofiianir eins og 
Innovation Norge í Noregi, Finnvera í Finnlandi, Highlands & Islands 
Enterprise i Skotlandi, Vækstfonden í Danmörku ofl. Þessar stofiianir nota 
ýmis verkfæri til að ná tilgangi sínum, jafiit lán í ýmsu formi, sem ábyrgðir, 
styrki og hlutafé. Eigi íslendingar að geta keppt við aðrar þjóðir verða þeir að 
hafa þau úrræði tiltæk sem aðrar þjóðir hafa.
í dag er málum þannig háttað að Evrópusambandið ver hærri fjárhæðum til 
byggðamála en til nokkurs annars málaflokks að landbúnaðarmálum einum 
undanskildum. Stærsti hluti þessa ^ár eru styrkir til byggðamála með beinum 
og óbeinum hætti. Eðlilegt hlýtur að vera að stjómvöld hér á landi eigi 
möguleika á að beita svipuðum úrræðum ef og þegar á þarf að halda, en 
takmarki ekki í löggjöf möguleika sína til að veita byggðaaðstoð með því að 
binda þá við eitt form fyrirgreiðslu.

4) Samkvæmt ákvæði II til bráðabirgða tekur Byggðasjóður við útlánasafiii, 
hlutafjáreign, handbæru fé og fullnustueignum Byggðastofnunar. Þá yfirtekur 
Byggðasjóður innlend og erlend lán sem stofiiunin hefur tekið og útgefin láns- 
og hlutafjárloforð. Þá kemur fram i umsögn fjárlagaskrifstofu 
Fjármálaráðuneytisins að ekki verði séð að samþykkt þess hafi í for með sér 
aukin útgjöld fyrir ríkissjóð umfram hugsanleg biðlaun.

í greinargerð með frumvarpinu er því slegið föstu að litlar líkur séu á að 
fjármögnunarstarfsemi Byggðastofnunar í núverandi formi geti orðið 
fjárhagslega sjálfbær, þ.e. rekið sig án sérstakra framlaga úr ríkissjóði. Undir 
þetta hefur verið tekið af hálfu Byggðastofiiunar að því gefiiu að ekki verði 
gripið til aðgerða til að auka eigið fé stofiiunarinnar. Sé það rétt hlýtur að vera 
álitamál að Byggðasjóður geti tekið yfir og staðið undir núverandi 
fj árhagsskuldbindingum Byggðastofiiunar með þeim breytingum einum að 
fara yfir í að veita lánsábyrgðir.

Að lokum.
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir afstöðu Byggðastofiiunar til málsins í 
stórum dráttum. Undirritaður lýsir sig reiðubúinn til að mæta á fund iðnaðamefiidar 
og gera firekari grein fyrir sjónarmiðum stofiiunarinnar.

SauMrkrólp  24. apríl 2006,

Aðalsteinn Þársteinsson, forstjóri
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