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Málefni: Umsögn um frumvarp tíl laga um Nýsköpunarmiðstöð íslands, 731.mál

Stjóm SSNV hefur tekið frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun- Nýsköpunarmiðstöð íslands til umsagnar. Stjómin vill leggja 
áherslu á eftirfarandi:

Útskýra þarf mun betur í 2.grein frumvarpsins hvemig hlutverki og fjármögnun 
Atvinnuþróunarfélaganna verður háttað í nýrri stofnun ásamt því að skilgreina betur ætluðu 
hlutverki þeirra í væntanlegum þekkingarsetrum sem reyndar eru ekki nefnd í frumvarpinu. 
Eins og fram hefur komið í kynningu ráðuneytis á ofangreindu frumvarpi þá eigi efling 
starfseminnar úti á landi að vera ein af megin forsendum þessara breytinga þ.e. 
“Þekkingarsetur á landsbyggðinni verði þungamiðja atvinnusóknar sem einkum mun 
byggjci á helstu styrkleikum atvinnulífsins á viðkomandi svœði og getu þess til að ná árangri 
á alþjóðlegum samkeppnismarkaði. Samstarf stofnunarinnar við aðila á einstökum svæðum 
mun aðallega verða mótað í vaxtarsamningum þar sem ábyrgð á stefnumótun og 
framkvæmd verður í höndum heimamanna ” Verða atvinnuþróunarfélögin leiðandi fyrir 
stefnu þessara setra eða verða þau í þjónustuhlutverki?

Einnig þarf að í skilgreina betur hvemig atvinnuþróunarfélögin munu tengjast Vísinda og 
tækniráði. Eðlilegt má einnig telja að atvinnuþróun, fyrirtæki og stofnanir einstakra svæða 
komi að stefnumótun í þessum nýja málaflokki sem Vísinda og tækniráði á nú að taka yfir, 
samkvæmt tillögu frumvarpsins. Sú skipan sem er í vísinda og tækniráð í dag og 
fyrirhugaðar breytingar á lögum nr. 2 frá árinu 2003 gefa ekki tilefni til að ætla þar aðkomu 
atvinnuþróunarfélaga eða fulltrúa þeirra.

Starfsemi atvinnuþróunarfélagnanna hefur verið nokkuð farsæl frá stofnun þeirra. Félögin 
hafa í grundvallaratriðum verið fjármögnuð af fjárlögum með samningum í gegnum 
Byggðastofnun og með beinu framlagi sveitarfélaga á starfssvæðum landshlutasamtaka 
sveitarfélaga. Byggðastofnun hefur haft umsjón með gerð og framkvæmd þessara samninga.

í frumvarpinu er í nokkuð ítarlegu máli gerð grein fyrir starfsemi allra stofnana nema 
starfsemi atvinnuþróunarfélaganna sem heyra munu undir Nýsköpunarmiðstöð. Slíkt getur 
gefið skakka mynd af atvinnuþróunarstarfi í landinu og fyrir þá sem ekki þekkja til. Einnig 
er nauðsynlegt að skýra betur hvemig samvinna Vaxtarsamninga, Atvinnuþróunarfélaga og 
Þekkingarsetranna verður háttað.
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Skilgreina þarf betur:

• Hver eru markmið þekkingarsetranna
• Hvernig fjármögnun á starfssemi þeirra verður háttað
• Hver verður fjöldi þeirra og staðsetning
• Hver mun sjá um rekstur þeirra og stjórnun

Vaxtarsamningar eru einnig í burðarliðnum á nokkrum stöðum á landinu og komnir í gang 
tveimur stöðum. Hvert verður hlutverk vaxtarsamninganna innan þekkingarsetranna þ.e.a. 
ef þeir eiga að spila hlutverk innan þeirra?

Þetta tilkynnist hér með.
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