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Umsögn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Atvinnuráðgjafar Vesturlands 
um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýskðpun og

atvinnuþróun

Almennt:

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Atvinnuráðgjöf Vesturlands fagna aðgerðum 
sem efla á atvinnuþróun í landshlutunum enda hafa þau lengi lagt áherslu á eflingu 
þessarar starfsemi heima í héraði.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi hafa rekið atvinnuráðgjöf í samvinnu við ríkið 
síðan 1981 og samtvinnað byggða -  og atvinnuþróunarstarf heima í héraði með 
ágætum árangri.

Ennfremur hafa komið ályktanir frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi um 
mikilvægi þess að Vesturland sæti við sama borð og aðrir landshlutar i 
byggðaumræðu og -aðgerðum vegna þess að norðurhluti Vesturlands, þ.e. 
Snæfellsnes, Dalir og uppsveitir Borgarflarðar eru sambærileg við þau svæði sem 
ríkar áherslur eru lagðar á í byggðaaðgerðum í dag.

Þess vegna er gerð vaxtarsamnings fyrir Vesturland, sem nú er unnið að mjög 
mikilvægur.

Sama gildir um þau tækifæri sem felast í nýjum lögum og varða stuðning við háskóla 
á svæðinu.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi vilja benda á mikilvægt hlutverk Byggðastofiiunar 
1 gegnum tíðina í byggða- og atvinnumálum víða um land þar sem stofhunin hefur 
gengt mjög mikilvægu hlutverki t.d. í lánastarfsemi til fyrirtækja á landsbyggðinni og 
aðkoma stofiiunarinnar oft á tíðum skipt sköpum í þróun mála.

Áherslur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi benda á að í fyrirliggjandi lagadrögum eru ekki 
nægjanlega skýr ákvæði um fyrirkomulag og stöðu Atvinnuþróunarstarfsemi í 
landshlutunum eftir fyrirhugaðar breytingar og ekki er nægjanlega skýrt kveðið á með 
sjálfstæði starfseminnar eftir breytingar.

Hver landshluti hefur sína sérstöðu og sín sérkenni og því er forræði heimamanna yfir 
starfseminni forsenda árangurs í verkefhum á sviði byggða- og atvinnumála og að þau 
verði unnin í sem mestu návígi við heimamenn. Það hefur verið skoðun Vestlendinga 
að færa eigi Atvinnuþróunarfélögunum fleiri verkefiii á ýmsum sviðum.

í fyrirliggjandi lagadrögum er mikilvægt að tryggja eflingu, sjálfstæði og fjármögnun 
byggða -  og atvinnuþróunarstarfsemi í landshlutunum með miklu skýrari hætti en gert 
er. Vestlendingar hafha aukinni miðstýringu á þessum sviðum.

Oljós er tenging við Vísinda -  og tækniráð og er mikilvægt að hafa það með skýrari 
hætti.



Uppbygging þekkingarsetra er einnig óljós og virðist ennþá vera hugmyndafræði og 
því nauðsynlegt að skýra það betur.

Mikilvægasti þátturinn í byggða -  og atvinnuþróunarstarfi er þekkingaruppbygging og 
fjármögnun nýsköpunarverkefiia, aðgangur nýsköpunar -  og sprotafyrirtækja að 
fjármagni til að komast á legg, en engar stærðir eru nefndar í frumvörpunum um 
hversu víðtækur þessi þáttur getur orðið með nýju fyrirkomulagi Byggðastofnunar.

í ljósi mikilvægi byggða -  og atvinnuþróunarstarfsemi leggja Samtök sveitarfélaga á 
Vesturlandi mikla áherslu á að vel verði vandað til þeirra verka sem hér er stofiiað til 
og að ekki sé verið að gera breytingar einungis til að gera breytingar heldur að 
kjamatriði verði efling þessarar starfsemi í landinu öllu.

Ljóst er af kynningu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins á þessum frumvarpsdrögum 
að tilgangur þess og hugmyndir SSV fara mjög saman og því nauðsynlegt að tryggja í 
endalegu frumvarpi að tilgangur laganna náist fram. Jafiiframt verði tekinn af allur 
vafi um fjármögnun og starf Atvinnuþróunarfélaganna.


