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Umsögn

Sambands íslenskra sveitarfélaga

Málsnr.: 0604178SA 

Dags.: 24. apríl 2006 

Tilv.: 302

um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýskðpun og 
atvínnuþróun

Með bréfi iðnaðarnefndar Alþingis, dags. 12. apríl sl., fékk Samband íslenskra 
sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.

Með frumvarpinu er lagttil að ný stofnun, Nýsköpunarmiðstöð íslands verði til við 
samruna Byggðastofnunar, Iðntæknistofnunar íslands og Rannsóknastofnunar 
byggingariðnaðarins.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að í nokkur ár hafa legið fyrir tillögur 
um sameiningu Iðntæknistofnunar og Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins 
og eru ekki gerðar athugasemdir við þá fyrirætlan. Meiri vafi leikur á hinn bóginn 
á því hvort skynsamlegt sé að sameina Byggðastofnun og þessar umræddu 
stofnanir. Sú tillaga á sér mun skemmri aðdraganda og virðist m.a. byggð á áliti 
nefndar sem hafði vanda og erfiða fjárhagsstöðu Byggðstofnunar til skoðunar á sl. 
ári. Sú nefnd komst m.a. að þeirri nðurstöðu að sérstaklega þyrfti að huga að 
frekara samstarfi og samþættingu Byggðastofnunar, Impru og Iðntæknistofnunar 
með það að markmiði að tryggja sterka stöðu og sýnileika byggðamála í þeirri 
starfsemi sem ætlað er að stuðla að atvinnuþróun og nýsköpun. Tillaga 
nefndarinnar laut hins vegar ekki að því að Byggðstofnun yrði sameinuð 
Iðntæknistofnun og ekki heldur Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

í greinargerðinni kemur jafnframt fram að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé ætlað að 
reka þekkingarsetur og efling starfseminnar úti á landi sé ein forsenda 
breytinganna. Jafnframt segir að samstarf stofnunarinnar við aðila á einstökum 
svæðum verði mótuð f vaxtarsamningum þar sem ábyrgð á stefnumótun og 
framkvæmd verði í höndum heimamanna.

í 9. gr. laga um Byggðastofnun, nr. 106/1999, er kveðið á um að Byggðastofnun 
geti gert samninga við atvinnuþróunarfélög, stofnanir, sveitarfélög, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa eða aðra um að annast atvinnuráðgjöf á tilteknu sviði, 
atvinnugrein eða landsvæði. í samræmi við framangreint hefur Byggðstofnun gert 
samninga við atvinnuþróunarfélög sem fjármögnuð eru með framlögum frá Alþingi 
og sveitarfélögum. Sambandið hefur verið þeirrar skoðunar að rétt væri að auka 
aðkomu sveitarfélaganna að ákvörðunum og stefnumörkun í byggðamálum. Þróun 
í þá veru hefur átt sér stað með auknum tengslum og nánu samstarfi 
atvinnuróunarfélaganna og landshiutasamtaka sveitarfélaga.

Samkvæmt a. lið. 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins er Nýsköpunarmiðstöð íslands ætlað 
að efla tengsl á milli rannsóknarstofnana, háskóla og fyrirtækja og styrkja tengsl



þeirra við atvinnuþróunarfélög. Þá kemur fram í 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins að 
Nýsköpunarmið-stöðinni sé heimilt að gera samninga við fyrirtæki eða stofnanir 
um framkvæmd skilgreindra verkefna, skv. a.-f. lið 1. mgr. 2. gr. Sambandið telur 
nauðsynlegt að skýrt sé kveðið á um það í frumvarpinu að þessar heimildir 
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar nái einnig til atvinnuþróunarfélaga og sveitarfélaga 
með hliðstæðum haetti og Byggðastofnun hefur nú heimild til. Því er lagt til að 3. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:

„Nýsköpunarmiðstöð íslands er heimilt að gera samninga við fyrirtæki, stofnanir, 
sveitarfélög eða atvinnuþróunarfélög um framkvæmd skilgreindra verkefna, skv. 
a-f lið 1. mgr."

í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins kemur fram að áfram verði tryggt fjármagn 
til starfsemi atvinnuþróunarfélaga á landsbyggðinni á grundvelli samninga líkt og 
nú er á miili Byggðastofnunar og atvinnuþróunarfélaga. Nauðsynlegt er að kveða 
skýrar á um þá tryggingu í texta frumvarpsins og ekki nægjanlegt að geta hennar í 
athugasemd við greinina. Rétt er að benda á að í 10. gr. laga um Byggðastofnun er 
að finna heimild til að fela atvinnuþróunarfélögum úthlutun fjár til einstakra 
verkefna.

Jafnframt telur Sambandið nauðsynlegt að tengsl og samstarf þjónustumiðstöðvar 
og þekkingarsetra Nýsköpunarmiðstöðvar (slands og svæðisbundinna 
atvinnuþróunarfélaga verði betur skilgreint en gert er í frumvarpinu. Sama á við 
um tengsl Nýsköpunarmiðstöðvar íslands við sveitarfélög og landshlutasamtök 
þeirra en gert er ráð fyrir því í athugasemdum með frumvarpinu að samstarf 
stofnunarinnar við aðila á einstökum svæðum verði aðallega mótað í 
vaxtarsamningum þar sem ábyrgð á stefnumótun og framkvæmd verði f höndum 
heimamanna.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir stofnun Byggðasjóðs er vistaður skuli hjá 
Nýsköpunarmiðstöð íslands. Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu tekur 
Byggðasjóður við eignum Byggðastofnunar. Hlutverk Byggðasjóðs og heimildir til 
fjármögnunar aðgerða t byggðamálum eru mun þrengri en núverandi heimildir 
Byggðastofnunar. Byggðasjóði verður einungis heimilt að veita ábyrgð á lánum og 
hann nýtur ekki tekna í formi framlaga úr ríkissjóði. Stjórn sjóðsins er gert að setja 
reglur um starfsemi hans sem háðar verða samþykki fjármálaráðherra.

í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að Byggðastofnun eigi við 
alvarlegan vanda að stríða, fjárhagsstaðan sé mjög erfið og fátt bendi til þess að 
fjármögnunarstarfsemin geti orðið fjárhagslega sjálfbær. Fjármögnunarheimildir 
nýs Byggðasjóðs verða þrengri en núgildandi heimildir Byggðastofnunar. 
Byggðasjóður veitir einungis ábyrgðir fyrir Tánum en er óheimilt að veita lán og 
sjóðurinn fær ekki framlög úr ríkissjóði eins og Byggðastofnun hefurfengið.

Nýsköpunarmiðstöð íslands er m.a. ætlað að taka við því hlutverki sem 
Byggðastofnun hefur gegnt og vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs í landinu 
sem er stórt og viðamikið verkefni. Árangur stofnunarinnar í þeim málum 
ákvarðast ekki síst af þeim framlögum úr ríkissjóði sem stofnunni eru markaðar á 
fjárlögum hverju sinni. Tekjur Nýsköpunarmiðstöðvar íslands af framlögum úr
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ríkissjóði eru ósundurliðaðar, sbr. 22. gr. frumvarpsins, og skiptast á margþætt ólík 
verkefni stofnunarinnar. Réttast hefði verið að til byggða- og atvinnumála hefði 
stofnunin fengið sérmörkuð framlög úr ríkissjóði. Ekki er gert ráð fyrir því í 
frumvarpinu.
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