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Efni: Umbeðin umsögn SSA
Frumvarp, 731. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð íslands.

Með nýju frumvarpi er gert ráð fyrir að samræma betur beinan opinberan stuðningi 
við tæknirannsóknir ,nýsköpun og atvinnuþróun með því að sameina stofnanir sem 
starfað hafa með þessi verkefni og heyra undir Iðnaðarráðuneytið í eina stofnun 
Nýsköpunarmiðstöð íslands.

Gagnrýndur er sá skammi fyrirvari sem settur er fram til að gefa umsögn . Einnig að 
innihald frumvarpsins er að hluta til nátengt u m fjö llu n  um Byggðaáætlun 2006-2009 
og snertir þar mörg atriði og hefði því átt að koma fram og ræðast samtímis henni.

Lengi hefur verið í umræðunni að sameina starfsemi Iðntæknistofnunar ,Impru og 
R.B eins og fram kemur skilmerkilega í greinargerð . Þar kemur því fátt á óvart.

Sameining þeirra við Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélögin hefur hinsvegar 
lítið eða ekkert verið í umræðunni og þegar kemur að þeim í frumvarpinu vakna 
allmargar spumingar sem ekki finnast svör við.

Tryggja verður að arftaki Byggðastofnunar í sameiginlegri stofnun “standi undir 
nafrii” og að skýrt verði kveðið á um hlutverk hans varðandi landsbyggðina. 
Byggðamál og verkefni þeim tengdum eiga ekki að vera “falin feimnis mál” eins og 
margir á landsbyggðinni upplifa umræðuna síðustu árin. Hér þarf að verða breyting á. 
Aldrei er meiri þörf en nú að talað verði skýrt í þessum efnum.

Atvinnuþróunarfélögin í landshlutunum eru ýmist í eigu eða vinna mjög náið með 
samtökum sveitarfélaganna. Árangur Nýsköpunarmiðstöðvar við eflingu 
landsbyggðarinnar grundvallast á sterkum samstarfsaðilum heima í héraði.
Atvinnuþróunarfélögin ,sem vinna í nánu samstaríí við sveitarfélögin, eru því mjög 
mikilvæg og ber að efla þau eins og frekast er kostur. Aðalfundarsamþykktir SSA 
síðustu ára kveða skýrt á um það og nýlega hafa SSA og Þróunarfélag Austurlands 
gert með sér formlegan samstarfssamning til fjögurra ára .Áður hafa þau starfað 
saman, mjög náið, til margra ára með góðum árangri.

* Hver verður staða nýrrar byggðaáætlunar ?
* Hlutvek og fjármögnun svæðisbundinna atvinnuþróunarfélaga .
* Hlutverk svæðisbundinna atvinnuþróunarfélaga í Þekkingarsetrum.
* Skilgreina tengingu þeirra við Vísinda og tækniráð.
* Skýra þarf betur hlutverk þeirra varðandi Vaxtarsamninga.
* Þekkingarsetur þarf að skilgreina nánar m.a:

Markmið,ljármögnun,fjölda ,stjómun,vaxtarsamninga,sérhæfingu.

Tekið er undir athugasemdir frá framkvæmdastjórum atvinnuþróunarfélaganna 
varðandi 4.gr. frumvarpsins þar sem gerður er fyrirvari á um aukna miðstýringu á 
þjónustu fyrir frumkvöðla og og fyrirtæki.

Eftirfarandi atriði þarf að skýra betur.
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