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INNGANGUR

Áhersluatriði frumvarpsins gefa öll góð fyrirheit, en gagnrýna verður þann skamma 
fyrirvara sem settur er til að gefa umsögn um þetta mikilvæga frumvarp og að það 
komi ekki samtímis fram og ný Byggðaáætlun 2006-2009 er til umfjöllunar hjá Alþingi 
enda snertir það mörg atriði í Byggðaáætlun.

Eins og fram kemur þá er mikilvægt að styrkja atvinnuþróunarstarf, en jafnframt telur 
AFE mikilvægt að það sé skýrt betur með hvaða hætti verði stutt við 
atvinnuþróunarfélögin og í leiðinni teljum við tímabært að huga að nýrri skiptingu 
varðandi þann stuðning ríkisins. Sú skipting sem nú er í gangi er bam síns tíma og 
tekur að litlu leyti tillit til áherslna í byggðaáætlunum s.s. eflingu landshlutakjarna. 
Þessu til dæmis fær það félag sem þjónustar flesta íbúa, AFE, m un lægra framlag 
frá ríkinu i gegn um Byggðastofnun en mörg önnur atvinnuþróunarfélög, sem þó 
þjónusta langt um færri íbúa.

UMSÖGN

í skýringum með frumvarpinu kemur fram að grunnhugsun þess er að nauðsynlegt 
sé, í Ijósi 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. Taka má 
undir það að þessi breyting geti skilað bættum árangri til skemmri og lengri tíma litið 
á Eyjafjarðarsvæðinu, enda allar forsendur til staðar; svo sem rannsóknarstofnanir 
með skilgreind verkefni jafnt í hagnýtum rannsóknum sem og grunnrannsóknum, 
háskóli og rannsóknastofnanir, og tengsl við fjölbreytt atvinnulíf á svæðinu.

Það hefur líklega 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 umhverfi Iðntæknistofnunar, 
Impru og Rb, enda kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að unnið hafi verið 
lengi að sameiningu þessara stofnana. 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 yfir 20 sérfræðinga á ýmsum sviðum. 
Starfsemi félaganna er fjármögnuð af fjárlögum og með framlagi 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.

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 stofnunni 
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 eru tvö atriði tilgreind;

a) gera þarf grein fyrir ætluðu hlutverki þeirra í þekkingarsetrum sem samkvæmt 
Iðnaðarráðherra á sér erlenda fyrirmynd í “Center of Expertice”, eru félögin leiðandi 
fyrir stefnu þeirra eða eru þau í þjónustuhlutverki? Eru félögin þekkingarsetur?

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

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. Þar er lögð áhersla á að uppbyggingu og 
þróun þekkingarsetra og tilgreint er að Nýsköpunarmiðstöð íslands sé 
þekkingarsetur. En í greinargerð segir; Nýsköpunarmiðstöð íslands 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 fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem fást 
við hvers konar nýsköpunarvinnu. Þar verður að finna frumkvöðlasetur sem aðstoðar 
sprotafyrirtæki og frumkvöðla 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? Hver verður þá 
samkeppnisstaða annarra þekkingarsetra sem í greinargerðinni eru tilgreind, auk 
annarra aðila sem eru að vinna að sambærilegum verkefnum? Vaxtarsamningur 
Eyjafjarðar er kominn vel á veg auk þess sem slíkir samningar eru víða í 
undirbúningi. Klasarnir móta sínar áherslur og framtíðarsýn. Einn grunnhluti klasana 
er markviss þróun þekkingar innan greinanna. Verða þekkingarsetur innan hvers 
klasa? Að lokum þarf að skýra nánar hvernig standa skal að stjórnun þekkingarsetra,



verður það miðlæg stjómun frá Nýsköpunarmiðstöð íslands eða verður um 
sjálfstæða stofnun að ræða hverju sinni t.d. undir stjóm atvinnuþróunarfélaga?

Með þessu frumvarpi er verið að breyta núverandi kerfi í stefnumótun og fjármögnun 
byggðamála með róttækum hætti. Mikilvægt er að vanda verkið og stilla saman 
strengi sem miða að því að gera atvinnugreinar okkar samkeppnishæfar í alþjóðlegu 
tilliti og auka útflutning. Þá er einnig mikilvægt að tryggja að framkvæmd þessarar 
nýju stefnu verði að mestu falin aðilum í héraði svo sem atvinnuþróunarfélögum og 
samstarfsaðilum þeirra, sem hafi getu og þekkingu til að vinna verkið, og að því fylgi 
nægjanlegt fjármagn til að tryggja að árangur náist.


