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Umsögn um frumvarp iðnaðarráðherra til laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir. nvsköpun og atvinnubróun.

Hr. formaður,
I frumvarpi iðnaðarráðherra til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun (þingskjal 1067 -  731. mál) er lagt til að starfsemi 
Iðntæknistofiiunar, Rannsóknastofiiunar byggingaiðnaðarins og Byggðastofnunar verði 
sameinuð í eina stofiiun, Nýsköpunarmiðstöð Islands.

Viljum við því leggja nokkur orð í belg í þeini miklu umræðu sem hefur skapast um þetta 
frumvarp og þá sérstaklega hvað varðar starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvarinnar á 
landsbyggðinni og stofnun þekkingarsetra.

I fiumvarpinu kemur fram orðið þekkingarsetur, þar sem áhersla er lögð á nábýli og 
samstarf háskólakennslu og rannsókna, rannsóknastofiiana, þjónustu við 
nýsköpunarstarfsemi og frumkvöðla, atvinnuþróunarstarfsemi, starfsemi sprota- og 
nýsköpunarfyrirtælga og ekki síst þekkingarfyrirtækja.

Nýsköpunarmiðstöðin verður þekkingarsetur og það sem meira er, að í frumvarpinu er 
lögð áhersla á að hún tengist starfsemi þekkingarsetra á landsbyggðinni og stuðli að vexti 
og viðgangi þeirra. Draga má þá ályktun að mikill vilji sé fyrir hendi að stuðla að því að 
aðgerðir stjómvalda er lúta að jöfhun lífsgæða verði í gegnum vaxtarsamninga og þessi 
svæðisbundnu þekkingarsetur. Mótun aðgerða og ábyrgð á framkvæmd þeirra verður 
fyrst og fremst í höndum heimamanna. Nýsköpunarmiðstöðin mun einnig hafa heimild til 
að gera samninga um jjármögnun ákveðinna verkefna sem tengjast sérstökum aðgerðum 
í atvinnumálum eða jöfnun lífskjara á landsbyggðinni.

Fækkun starfa í sjávarútvegi og landbúnaði á landsbyggðinni kallar á að unnið verði að 
fjölgun annarra atvinnutækifæra. Þar munu þekkingarsetur að okkar mati gegna stóru 
hlutverki. Sérstaklega eru nefiidir þrír staðir á landsbyggðinni í frumvarpinu, þar sem 
þegar hafa verið stofiiuð þekkingarsetur, ísafjörður, Akureyri og Egilsstaðir. Við teljum 
mjög brýnt að stuðlað verði að því að þekkingarsetur rísi víðar á landsbyggðinni s.s. á 
Suðurlandi, austan Þjórsár allt til Homafjarðar og syðri hluta Austfjarðanna. Þar hafa



orðið miklar breytingar á atvinnulífinu þar sem æ færri starfa við landbúnað og 
sjávarútveg, án þess að annað hafi tekið við.

Við teljum að Vestmannaeyjar yrðu mjög góður kostur til að staðsetja 
þekkingarsetur, þar sem starfsemi háskóla, rannsóknastofnana, þekkingar-, sprota- 
og nýsköpunarfyrirtækja yrði tengd saman til eflingar staðbundinni atvinnuþróun 
og um land allt. Samhliða hefðbundinni vinnu við atvinnuþróun á starfssvæði 
setursins mundi þekkingarsetur Vestmannaeyja leggja áherslu á stuðning við minni 
og meðalstór fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum.

Sú vinna yrði mjög sambærileg starfsemi Ráðgjafarstofu heimilanna fyrir einstaklinga og 
mikilvægur þáttur í stuðningi við sprota- og nýsköpunarfyrirtæki sem og samfélagið í 
heild. Rannsóknir á starfsemi nýsköpunar- og sprotafyrirtækja, m.a. í Bandaríkjunum og 
Evrópusambandinu, sýna að bein línuleg tengsl eru á milli fjölda nýrra fyrirtækja og 
Qölda þeirra fyrirtækja sem verða gjaldþrota. Niðurstöður bandarískra rannsókna sýna að 
rúmlega helmingur fyrirtækja hefur hætt rekstri eða orðið gjaldþrota fjórum árum eftir 
stofiiun þeirra (Phillips & Kirchhoff, 1989). Samkvæmt samtölum við starfsmenn Impru- 
Nýsköpunarmiðstöðvar virðist tíðnin hérlendis vera eilítið hærri..

Gera má ráð fyrir að árlega verði á milli 500-600 fyrirtæki gjaldþrota hérlendis og að 2-3 
milljarðar kr. tapist í þrotabúum þessara fyrirtækja.

Bent hefur verið á að viðhorf Evrópubúa til frumkvöðla sem eiga í erfiðleikum og hafa 
orðið gjaldþrota er mun neikvæðara en gerist t.d. í Bandaríkjunum og Asíu. Þetta er nefiit 
sem ein af hindrunum Evrópu til að standast samkeppni við þessi svæði. Hlutverk 
þekkingarseturs af þessu tagi yrði m.a. að vinna gegn þessum neikvæðu viðhorfum, fiæða 
um leiðir til forvama og aðstoða einstök fyrirtæki við að vinna sig úr þessum erfiðleikum 
og lágmarka þannig samfélagslega áhættu af nýsköpun og frumkvöðlakrafti.

Því óskum við eftir að ítrekað verði í frumvarpinu það mjög svo mikilvæga hlutverk 
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar að fjármagna verkefni sem tengjast sérstökum 
aðgerðum í atvinnumálum með sérstökum samningum og að stefnt verði að því að 
þekkingarsetur verði staðsett á fleiri stöðum á landbyggðinni, þar á meðal 
Vestmannaeyjum.
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