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Iðnaðamefnd Alþingis

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

Með nýju frumvarpi til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun stefnir iðnaðarráðuneytið að sameina stofhanir sem heyra undir ráðuneytið 
er starfa að nýsköpun, atvinnuþróun og tækni.

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 
umíjöllunar hjá Alþingi enda snertir það mörg atriði í Byggðaáætlun. Hvað varðar 
atvinnuþróunarfélögin má benda á að í Byggðaáætlun 2006-2009 eru tilgreindar tvær 
aðgerðir varðandi endurskipulagningu á nýsköpun og atvinnuþróun, aðgerð nr 2 og nr 8. 
Iðnaðamefnd verður að skoða hvemig markmið frumvarp þessa falla að framangreindum 
aðgerðum þar sem sagt er að efla eigi atvinnuþróunarstarf í héraði, meira um það síðar.

I skýringum með frumvarpinu kemur fram að grunnhugsun þess er að nauðsynlegt sé, í 
ljósi örrar þróunar að í þekkingargreinum verði að auka samráð milli 
atvinnumálaráðuneyta. Áhersla er lögð á að nýsköpun og árangur rannsókna skili sér 
skipulega og hratt til framþróunar atvinnulífsins og efli þekkingariðnað. Hér sé samtímis 
leið til að mæta einhæfni atvinnulífs utan höfuðborgarsvæðis og muni geta leyst stöðnun í 
atvinnulífi byggðarlaga í gegnum sem kallað er þekkingarsetur. Taka má undir þann fyrri 
hluta sem hér er nefndur (á sama hátt má setja fram áætlun um að sameiningu starfsviða 
ráðuneyta til að ná sama árangri). A höfuðborgarsvæðinu verður að telja að þessi 
breyting geti skilað bættum árangri til skemmri og lengri tíma litið, enda allar forsendur 
til staðar; svo sem rannsóknarstofnanir með skilgreind verkefiii jafnt í hagnýtum 
rannsóknum sem og grunnrannsóknum, tengsl við háskóla og rannsóknastofnanir, 
innanlands sem utan og tengsl við fjölbreytt atvinnulíf á svæðinu. Vara ber hinsvegar við 
að horfl sé á þessa breytingu sem allsheijarlausn í þróun atvinnulífs utan 
höfuðborgarsvæðis nema að aukið fjármagn 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 stefriu fyrir önnur landssvæði en höfuðborgarsvæðið, ef 
stjómvöld tryggja ekki aukna fjármuni samhliða þessum breytingum. Staða margra 
byggðarlaga í dag er þannig að grípa verður til aðgerða strax og er það reifað í umsögnum 
Atvinnuþróunarfélags VestQarða og Fjórðungssambands Vestfirðinga varðandi 
Byggðaáætlun 2006-2009. Ekki þarf langan fyrirvara á slíkar aðgerðir með því nýta 
atvinnuþróunarfélög á hverju svæði fyrir sig.
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Sá hluti frumvarpsins sem fjallar um starfsemi Iðntæknistofnunar, Impru og Rb er 
skilmerkilegur enda kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að unnið hafi verið lengi 
að sameiningu þessara stofnana. Einnig hefur það auðveldað vinnu að frumvarpinu hve 
skammt er um liðið frá setningu laga nr 4 / 2003 um opinberan stuðning við tækniþróun 
og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, enda koma lagagreinar þaðan nær óbreyttar í þessu 
frumvarpi. í greinargerð er einnig fjallað ítarlega um starfsemi og umhverfí 
framangreindra stofiiana. Þegar kemur hinsvegar að tengingu og sameiningu starfsemi 
Byggðastofnunar sést fátt eitt af núverandi lögum um Byggðastofnun, fá markmið eru 
sett fram og þá með almennari hætti og framkvæmd verkefna því óljósari.

Einnig er saknað í greinargerð meiri umfjöllun um svæðisbundna atvinnuþróun. Þar eru 
atvinnuþróunarfélög í lykilhlutverki með yflr 20 sérfræðinga á ýmsum sviðum. Félögin 
voru efld mjög samkvæmt stefiiu stjómvalda frá 1997 og hefur starfsemi þeirra verið 
vaxandi með hverju ári. Starfsemi félaganna er ijármögnuð af fjárlögum og með firamlagi 
sveitarfélaga á starfssvæðum landshlutasamtaka sveitarfélaga. Byggðastofnun hefur farið 
með gerð og umsjón með framkvæmd þessara samninga. í greinargerð með frumvarpinu 
er ekki gerð grein fyrir starfsemi þessara félaga en eins og áður segir er í ítarlegu máli 
gerð grein fyrir starfsemi annarra stofnana. Slíkt getur gefið skakka mynd af 
atvinuþróunarstarfi í landinu, fyrir þá sem ekki þekkja til. Verður að segja að hér beri 
merki skamms undirbúnings.

Samantekið. Er hér ekki verið er að blanda saman stefiiumörkun fyrir þjóðríkið ísland í 
vísinda, tækni og atvinnustefiiu og sértæk viðfangsefiii í búsetuþróun í byggðalögum sem 
hafa glímt við neikvæða þróun í búsetu og aldurssamsetningu. Að þessu sögðu er það 
því tillaga Atvinnuþróunarfélag Vestijarða að gefa verður þessu frumvarpi meiri tíma til 
umræðu og taka inn nauðsynlegar breytingar þannig að markmið þess nái fram í sátt við 
þá aðila sem vinna eiga eftir því. Þessu til frekari stuðnings verða nefnd hér nokkur 
atriði. Fyrst verður fjallað um einstaka lagagreinar eftir því sem tök er á, í öðru lagi um 
nokkra þætti greinargerðar með lögunum og að lokum er bent á atriði er varða ákvæði til 
bráðbrigða.

Um einstaka lagagreinar

Hér verður fjallað annarsvegar um lög er varða gerð Byggðaáætlunar og hinsvegar 
aðkoma Nýsköpunarmiðstöðvar að atvinnuþróunarfélögum. Vegna skamms fyrirvara 
verður að sleppa umsögn um sjóði sem frumvarpið gerir ráð fyrir að verði settir á 
laggimar.

Byggðaáætlanir, Hvemig verður hinni pólitísku stefnumörkun í byggðmálum háttað?. í 
núverandi lögum um Byggðastofnun ber stofnuninni að gera Byggðaáætlun í d lið, 2. 
greinar frumvarpsins er Nýsköpunarmiðstöð falið að vinna áætlanir “sem hafa það að 
markmiði að stuðla að samkeppnishæfni atvinnulífs og treysta byggð í landinu í samræmi 
við ályktanir Alþingis í byggðamálum”. í skýringum um frumvarpið í VI kafla er sagt 
að byggðáætlun sé eitt stjómtækja stjómvalda til að jafna atvinnuskilyrði og bæta
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samkeppnishæfni byggða. En nú er að skilja að gerð Byggðáætlana verði hætt en 
Nýsköpunarmiðstöð skuli í gegnum rannsóknir, gagnaöflun og aðkomu að 
landshlutaáætlunum og vaxtarsamningum koma framlegð til Vísinda og nýsköpunarráðs 
um mótun áætlana. Hveijar eru þá þær ályktanir Alþings í byggðamálum, sem 
frumvarpið segir til um að Nýsköpunarmiðstöð eigi að Qalla um? Er ekki með þessum 
lögum verið að fela slíka stefmimörkun hinu nýja Vísinda og nýsköpunarráði eða 
Iðnaðarráðuneyti eða forstjóra og starfsmönnum Nýsköpunarmiðstöðvar Islands. Hvar 
verða þá áherslur í búsetuskilyrðum, menning, menntun svo eitthvað sé nefnt, þau 
málefni leysast ekki með aukinni áherslu á tækniþróun og nýsköpun.

Telja verður að þar með hafi einnig stefnumörkun verið sett úr höndum heimamanna, sem 
eru þó þeir aðilar sem aðgerðir í byggðamálum lenda á að lokum. Hér verður að gera 
kröfii um að sett verði inn í frumvarpið að aðilar í héraði eigi aðkomu að stefnumörkun 
og þá einnig tryggð aðkoma þeirra að landshlutaáætlunum og vaxtarsamningum.

í framhaldi þessa, hvenær var komist að þeirri niðurstöðu að núverandi framkvæmd 
byggðamála gengi ekki upp. Það má eflaust finna rök að því en á móti verður þá að 
tilgreina hvemig nýtt kerfi muni leysa betur núverandi verkefni. Það hefur verið hluti 
vandans að samræming aðgerða sem kalla á samstarf margra ráðuneyta hefur gengið 
hægt. Tillaga í byggðáætlun 2006-2009 um samráðshóp ráðuneyta á að gera það 
auðveldara. Því er hér með beint til iðnaðamefndar að fá svar við þessu og hver verður 
þá staða nýrrar Byggðaáætlunar 2006-2009.

Aðkoma atvinnuþróunarfélaga. í núverandi lögum nr 106/1999, um Byggðastofnun er 
fjallað um aðkomu hennar að atvinnuráðgjöf og atvinnuþróun og fjármögnun verkefna, gr 
nr 9, og 10. Ber stofhunni m.a. að semja við félögin um atvinnuþróunar og byggðamál í 
einstaka héruðum. Það er mat Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða að frumvarpið sem hér er 
fjallað um er ekki, nægjanlega skýrt hvað varðar hlutverk og fjármögnun svæðisbundinna 
atvinnuþróunarfélaga sem eru ýmist í eigu eða vinna mjög náið með samtökum 
sveitarfélaga í einstaka landshlutum. Hér em þrjú atriði tilgreind;

a) gera þarf grein fyrir ætluðu hlutverki þeirra í þekkingarsetmm sem samkvæmt 
Iðnaðarráðherra á sér erlenda fyrirmynd í “Center of Expertice”, em félögin leiðandi fyrir 
stefnu þeirra eða em þau í þjónustuhlutverki.

b) skilgreina þarf tengingu þeirra við Vísinda og tækniráð en telja verður eðlilegt 
að þeir aðilar sem vinna næst fyrirtækjum og í atvinnuþróun svæða, komi að stefhumótun 
í þessum nýja málaflokki sem ráðið á nú að taka yfir, samkvæmt tillögu fmmvarpsins. 
Skipan í vísinda og tækniráð í dag og fyrirhugaðar breytingar á lögum nr 2. árið 2003 
sem nú liggja fyrir Alþingi, gefa ekki tilefhi til að ætla aðkomu atvinnuþróunarfélaga eða 
fulltrúa þeirra.

c) settur er fyrirvari á hugsanlega aukna miðstýringu á þjónustu fyrir frumkvöðla 
og fyrirtæki samanber 4. gr frumvarpsins. Hér er að meginhluta óbreytt 3. grein laga nr 4 
frá 2003 um hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar sem heyrir undir Iðntæknistofiiun, undir 
nafninu IMPRA. Atvinnuþróunarfélögin hafa átt ágætt samstarf með IMPRU en félögin 
hafa jafnframt unnið sjálfstætt og leitað til þeirra aðila sem þeim hentar að starfa með
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hverju sinni, jafiit innanlands sem erlendis. Miðstýrð þjónustumiðstöð getur í tilvikum 
verið óþarfur milliliður og á stundum verið beinni samkeppni um verkefni við félögin. 
Breyta verður þessari lagagrein með þetta í huga.

Um greinargerð frumvarpsins

Þekkingarsetur. Athygli vekur að ekki er minnst á þekkingarsetur í lagatexta 
frumvarpsins. Hinsvegar eru þekkingarsetur tilgreind í greinargerð með frumvarpinu og 
skýringum iðnaðarráðherra í framsögu á Alþingi. En þar er lögð áhersla á að 
uppbyggingu og þróun þekkingarsetra og tilgreint er að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé 
þekkingarsetur. En í greinargerð segir; Nýsköpunarmiðstöð Islands 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 fýrir fýrirtœki og einstaklinga sem fást við hvers 
konar nýsköpunarvinnu. Þar verður að finna frumkvöðlasetur sem aðstoðar 
sprotafýrirtæki ogfrumkvöðla við þróun nýsköpunarhugmynda og veitir þeim aðstoð við 
að vaxa fyrstu rekstrarárin.

Er það svo að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé þá tilbúin að fara stað sem Þekkingarsetur 
með skilgreind verkefni 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 verkefnum. Atvinnuþróunarfélögin telja 
mikilvægt að nánar sé skilgreint hver séu;

• markmið þekkingarsetra,
• hver fjármagnar starfsemi þeirra
• er stefnt að sérhæfmgu þeirra og á þeim verði stigsmunur eftir landssvæðum og 

eða mikilvægi atvinnugreina
• fjöldi þeirra
• stjómun
• vaxtarsamningar

Hér fyrr í þessari umsögn var bent á að í dag standa landssvæði mjög mismunandi 
gagnvart uppbyggingu og fjármögnun af þessu tagi og gagnrýna verður að svo virðist 
sem gert sé ráð fyrir að þekkingarsetrin séu þegar til reiðu að taka við verkefnum, án þess 
að skýra það nánar. Vaxtarsamningar em einnig komnir í gangi á tveim landssvæðum og 
em víða í undirbúningi, spurt er hvert er hlutverk þeirra innan þekkingarsetra. í annan 
stað hvemig samvinna verður við önnur ráðuneyti en gera verður ráð fyrir a.m.k. 
samvinnu atvinnumálaráðuneyta, menntamálaráðuneytis og hugsanlega 
félagsmálaráðuneytis varðandi aðkomu sveitarfélaga. Hér er einnig eðlileg krafa að fram 
komi í greinargerð með frumvarpinu, hve mikið fjármagn hefur mnnið til þessa 
málaflokks á síðustu ámm og hver em markmið með frumvarpinu að þau verði. Að
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lokum þarf að skýra nánar hvemig standa skal að stjómun þekkingarsetra, verður það 
miðlæg stjómun frá Nýsköpunarmiðstöð íslands eða verður um sjálfstæða stofiiun að 
ræða hveiju sinni t.d. undir stjóm atvinnuþróunarfélaga.

Um ákvæði til bráðabirgða.

í kafla II er tilgreint hvemig eignir, réttindi og skyldur Iðntæknistofnunar, 
Byggðastofhunar og Rb munu skiptast. Benda verður á að hinn nýi Byggðasjóður mun 
þá eignast hlut í tveim atvinnuþróunarfélögum, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og 
Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga, mun þá stjóm Byggðasjóðs taka þátt í málefhum 
atvinnuþróunar í þessum félögum nema þessu ákvæði verði breytt. Ef til vill er best að 
afhenda öðrum eigendum félaganna þennan eignarhlut til ráðstöfunar.

Tryggja þarf tilvem og fjármögnun starfsemi atvinnuþróunarfélaga eins og verið hefur í 
lögum. En meginniðurstaða þessara umsagnar er að hér sé með litlum fyrirvara tekið til 
við bylta núverandi kerfí í stefhumótun og fjármögnun byggðamála. Verið sé að blanda 
saman stefiiumörkun fyrir þjóðríkið ísland í vísinda, tækni og atvinnustefiiu og 
stefiiumörkun í sértækum viðfangsefiium í búsetuþróun. Fallist er á slíkt geti gengið sem 
langtímaverkefiii en varað er við að litið sé slíkt sem lausn á verkefiium dagsins í dag.
Því er lagt til áður en þessu kerfi sé breytt sé verð sett niður áætlun, sem hefst á þessu ári 
og stendur til þriggja ára. Hafi hún að markmiði að jafiia samkeppnisstöðu einstakra 
svæða, veita þeim aðkomu að stefiiumörkun, aðgengi að auknu Qármagni og verkefnum. 
Framkvæmd þessa verði falin aðilum í héraði svo sem atvinnuþróunarfélögum og 
samstarfsaðilum þeirra í einstaka Iandshlutum.

ísafirði 24. apríl 2006

Lokaorð

'Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri
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