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atvinnuþróun, 731. mál.

Frumvarpið felur í sér umfangsmikla sameiningu starfsemi stofiiana á vegum 
iðnaðarráðuneytisins. Með samþykki frumvarpsins mun ein stofiiun sinna viðamiklum 
verkefiium á breiðu sviði s.s. þjónustustarfsemi við frumkvöðla og lítil fyrirtæki, 
tæknirannsóknum, umsýslu sjóða, og greiningarvinnu tengda búsetuþróun, auk ýmissa annarra 
verkefiia. Um er að ræða mikla uppstokkun á starfsemi þriggja stofiiana, auk sjóða. I 
greinagerð með frumvarpinu kemur fram að eftir ýtarlega skoðun á sameiningu 
Iðntæknistofiiunar (ITÍ) og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins (Rb) var sameining 
þessara stofiiana talin heppileg og hafði náðst góð sátt um þá tillögu. Væntingar stóðu til þess 
að tækniþróunarstarfið efldist við slíka sameiningu
Það er mat stjórnar og stjórnenda Iðntæknistofnunar að íslenskar tæknirannsóknir með 
sameiningu ITÍ og Rb sé jákvætt skref. í  frumvarpinu eru hinsvegar ekki lögð fram 
sannfærandi rðk fyrir sameiningu svo margra óskyldra verkefna hjá einni stofnun.

Hér á efitir er jQallað um nokkur atriði frumvarpsins sem lúta að tæknilegum þáttum 
framkvæmdarinnar.

I .

Samkvæmt l. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að Nýsköpunarmiðstöð íslands heyri beint 
undir yfirstjóm iðnaðarráðherra. Iðntæknistofhun og Rannsóknastofiiun 
byggingariðnaðarins heyra undir iðnaðarráðuneytið, en báðar stofiianimar lúta sérstakri 
stjóm. I lögum um Iðntæknistofnun kemur fram (5. gr. nr. 41 1978) að stjómin hafi með 
höndum stjómun stofiiunarinnar, marki henni stefiiu og fari ásamt forstjóra með tengsl 
stofhunarinnar við iðnaðarráðuneytið. Hlutverk stjómarinnar hefur verið almennt eftirlit 
og aðhald með rekstrinum, að samþykkja starfs- og fjárhagsáætlun, vinna að stefiiumótun 
og tryggja tengsl við ákveðna markhópa sem skipta máli í starfi stofhunarinnar, auk þess 
að gera tillögu til ráðherra um ráðningu forstjóra. Fram kemur að Nýsköpunarmiðstöðin 
skuli í starfsemi sinni taka mið af stefhu Vísinda- og nýsköpunarráðs. Það er jákvætt, en 
kemur ekki í stað stjómar sem hittist 6 til 10 sinnum á ári.
Tekið er fram í l . gr laga um Iðntæknistofiiun að stofhunin sé sjálfstæð stofiiun undir 
yfirstjóm iðnaðarráðuneytis. í frumvarpi um Nýsköpunarmiðstöð íslands er talað um 
sérstaka stofnun sem heyrir undir yfirstjóm iðnaðarráðherra. Eindregið er lagst gegn því 
að sjálfstæði hliðstæðrar stofiiunar minnki frá því sem nú er hjá Iðntæknistofiiun.



Það er mat stjómar og stjómenda ITÍ að pólitísk afskipti af daglegum rekstri 
stofiiunarinnar séu óheppileg og saxnræmist ekki hlutverki hennar við að styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði í landinu. Alþingi setur lög um 
starfsemina og fjárhagsramma nýrrar stofnunar, en treysta verður stjómendum til að vinna 
samkvæmt þeirri lagasetningu.
Því er hér lögð áhersla á að stjórn eða ráðgjafanefnd verði fyrir miðstöðina, til þess 
að auka sjálfstæði og tryggja tengsl við viðskiptavini miðstöðvarinnar.

í 24. grein J5nmvarpsins er kveðið á um að iðnaðarráðherra ákveði staðsetningu 
stofcunarinnar. Iðnaðarráðherra hefur lýst því yfir að höfuðstöðvar hinnar nýju stofiiunar 
verði á Sauðárkróki. Sameining þeirra stofiiana sem um ræðir felur í sér að nærri 100 
starfsmenn munu hafa starfsaðstöðu á Keldnaholti í Reykjavík og um 20 starfsmenn á 
Sauðárkróki. Því verða að minnsta kosti 80% starfsmanna staðsettir í Reykjavík. 
Samstarfsaðilar mynda stoðkerfi nýsköpunar fyrir atvinnulífið og eins og um er getið í 2. 
gr. b lið, em þeir langflestir staðsettir í Reykjavík eða nágrenni. Það er fraleitt að hafa 
yfirstjóm svo fjarri langstærstum hluta starfseminnar, helstu viðskiptavinum og þar með 
viðskiptatengslum hennar. Slfkt fyrirkomulag mun gera daglega stjómun stofiiunarinnar 
afar þunga í vöfum og óhagkvæma. Ekki verður hjá því komist að líta svo á að með þessu 
fyrirkomulagi sé vegið að mikilvægi þeirra þátta starfseminnar sem lúta að tækniþróun, 
nýsköpun og þjónustu við frumkvöðla- og sprotafyrirtæki. Slík afstaða til tækniþróunar og 
nýsköpunar gengur þvert á alla þróun og áherslur þjóða sem íslendingar vilja bera sig við. 
Staðsetning yfirstjómar Nýsköpunanniðstöðvar á Sauðárkróki og stjómunarlegt óhagræði 
sem af henni hlýst mun óhjákvæmilega þrengja hóp umsækjanda um stöðu forstjóra. Til 
að tryggja farsæla starfsemi stofiiunar sem gegnir jafii mikilvægu hlutverki og 
Nýsköpunarmiðstöð íslands hlýtur að verða að leitast við að ráða hæfasta umsækjandann, 
óháð búsetu.
Eindregið er hvatt til að höfuðstöðvar miðstöðvarinnar verði í Reykjavík eða 
nágrenni.

Starfsemi sjóða er mikilvægur þáttur í opinbera stuðningsumhverfinu. Starfsemi sjóðanna 
er að öllu jöfiiu tilkomin vegna markaðsbrests, þ.e. verkefna sem markaðurinn tekst ekki á 
við með fúllnægjandi hætti. Mikilvægt er að markmið og verklag þessara sjóða sé skýrt af 
hálfu Alþingis, þannig að starfið byggi á faglegum forsendum. Það er ljóst að verulegur 
markaðsbrestur er til staðar við fjármögnum nýsköpunar, s.s. tækniþróun, frumkvöðlastarf, 
fjármögnum sprotafyrirtækja og fjármögnum atvinnustarfsemi á landsbyggðinni.

Rekstur sjóða og fjármögnun tækniþróunarverkefiia og nýsköpxmar má þó ekki torvelda 
starfsmönnum miðstöðvarinnar að sækja fé til verkefiia sinna. Rannsókna- og 
þróunarstofiianir eins og Iðntæknistofnun og Rannsóknastofiiun byggingariðnaðarins 
byggja starfsemi sína á nánu samstarfi við atvinnufyrirtæki og fjármagna þróunar og 
nýsköpunarverkefhi með umsóknum í sjóði, s.s. Tækniþróunarsjóð. Ef þessi starfsemi 
fellur öll undir sömu stofiiunina má það ekki koma í veg fyrir að tækniþróunariiluti 
miðstöðvarinnar geti sótt fé til starfsemi sinnar í Tækniþróunarsjóð, slíkt mundi draga 
verulega úr þróunarstarfi miðstöðvarinnar.

I frumvarpinu er kveðið á um að sjóður iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis sem gengur undir 
nafninu „Átak til atvinnusköpvmar” verði felldur inn í Tækniþróunarsjóð. Átak til 
atvinnusköpunar er mikilvægur sjóður til að styðja verkefni á forstigi nýsköpunar og hefiir
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verið beitt til að styðja hagkvæmniathuganir, markaðsathuganir, vömþróun og 
klasasamstarf. Atakið styður m.a. nýsköpun í þjónustu og hefðbundnum atvinnugreinum, 
og útrásar og markaðsverkefhi. Hér er um að ræða mjög mikilvægan stuðning við 
frumkvöðla- og þróunarverkefiii smærri fyrirtækja. Stór hluti verkefiia sem hljóta stuðning 
Átaks til atvinnusköpunar em ekki á háu tæknistigi og gætu ekki hlotið stuðning úr 
Tækniþróunarsjóði. Ekki er um aðra sambærilega sjóði að ræða. Mikilvægt er að Impra 
þjónustumiðstöð geti áfram veitt aðstoð við þróun verkefiia og fylgi verkefiium náið eftir 
við fiamkvæmd með faglegri ráðgjöf og stuðningi, enda hefur sýnt sig að slíkur stuðningur 
skilar fyrirtækjum miklum árangri.

Sérstök stjóm er yfir sjóðunum, en í frumvarpinu er ekki tekið á hugsanlegum árekstrum 
stjóma þeirra og forstjóra miðstöðvarinnar sem ber ábyrgð á allri starfseminni. Stjómimar 
kunna t.d. að vilja úthluta meira fé en er til ráðstöfunar skv. áætlun miðstöðvarinnar.

Hér að ofan er vakin athygli á nokkrum atriðum sem snúa að rekstri sjóða i tengslum 
við tækniþróunar- og þjónustustarfsemi Nýskopunarmiðstöðvar. Tækniþróunarhluti 
miðstöðvarinnar verður að geta sótt í Tækniþróunarsjóð eins og aðrir umsækjendur 
án þess að um hagsmunaárekstur verði að ræða. Jafnframt er vakin athygli á 
mikilvægi Átaksins sem veitir stuðning til frumkvöðla og smærri fyrirtækja og kann 
að leggjast af ef það er sameinað Tækniþróunarsjóði, án þess að tekið sé tilliti til eðli 
verkefna

Tryggja þarf að stuðningsaðgerðir séu fyrir hendi fyrir fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 
Stöðugt þarf að huga að möguleikum íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi 
og því verður stuðningur stjómvalda að ná til fyrirtækja sem vinna að útrás og hvers konar 
framleiðniaukandi verkefnum, ekki síst þar sem þéttbýli og þekkingarstig er mest. 
Stuðningsaðgerðir sem aðeins miða að því að styrkja fyrirtæki á landsbyggðinni duga ekki 
einar og sér, til að styrkja stöðu íslensks atvinnulífs í alþjóðlegri samkeppni.
Efla þarf stuðning við frumkvöðlastarf og nýsköpun á höfuðborgarsvæðinu, til að 
styrkja samkeppnisstöðu landsins á alþjóðlegum vettvangi.

Á vegum Vísinda- og tækniráðs og viðkomandi ráðuneyta hefur allmikil umræða átt sér 
stað um mikilvægi endurskipulags og nánari samvinnu stofiiana sem m.a. vinna að því að 
byggja upp innviði og tæknilega getu fyrirtækja, stofiiana og írumkvöðla til að takast á við 
tækniþróun og rannsóknir sem leiða til nýsköpunar í íslensku atvinnulífi. Mikilvægur 
þáttur í þessari þróun hefur verið vöxtur öflugra tæknifyrirtækja og öflugt frumkvöðlastarf 
hér á landi undanfarinn rúman áratug. Tæknirannsóknir hjá stofiiunum og háskólum og 
drifkraftur fyrirtækja og þróunarstaf hefur verið forsenda þessarar þróunar. Þetta sést 
glöggt í örum vexti útflutnings hátækniafurða undanfarinn áratug. Forsendur eru fyrir 
hendi til að þessi vöxtur verði viðvarandi og að efiiahagur hér á landi muni byggjast á 
hátækni í svipuðum mæli og hjá nágrannaþjóðimum.
Brýnt er að styrkja tækniþróunarstarf og nýsköpun um allt land. Nauðsynleg er að 
hafa sterka innviði þar sem forsendur eru bestar fyrir hendi til að byggja þær upp, 
þannig að önnur þekkingarsetur um landið geti notið góðs af.
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I 5 gr. Lið d segir“........og ekki er boðin á markaði. ”

ísland er hluti Evrópska efiiahagssvæðisins og þar með hluti af samevrópsku markaðssvæði. 
Svo til öll sú starfsemi sem Iðntæknistofiiun og Rannsóknastofiiun byggingariðnaðarins hafa 
boðið á sviði ráðgjafar, mælinga, prófana og vottana hefiar verið boðin á markaði, að hluta af 
innlendum aðilum og að hluta af erlendum aðilum. Gæta verður þess að þessi lagagrein leggi 
ekki niður nauðsynlega starfsemi sem stofiianimar hafa sinnt með góðum árangri.
Lagt er til að þessari grein verði breytt og Iögð verði áhersla á að starfsemi 
miðstöðvarinnar trufli ekki samkeppni á markaði.

6.


