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Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um opinberar stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál heildarlög, 
Nýsköpunarmiðstöð Islands.

Með bréfi, dags. 11. þ.m., óskaði iðnaðamefnd Alþingis umsagnar
Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð íslands.

Reykjavíkurborg gaf umsögn um frumvarp sama efnis, þann 24. apríl sl. Um afstöðu 
Reykjavíkurborgar til frumvarps til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun er vísað til þess sem fram kemur í þeirri umsögn sem 
fylgir í afriti.

Kristbjörg Stephensen, hdl.,

Hjálagt:
Umsögn Reykjavíkurborgar, 24.04.2006.

Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11 
101 Reykjavík 
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Umsðgn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun

Með bréfí iðnaðamefiidar Alþingis dags. 19. apríl sl. var óskað umsagnar Reykjavíkurborgar 
um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. 
I bréfínu var farið fram á að umsögn skyldi skila fyrir 24. þ.m. Veittur er afar skaxnmur frestur 
og gefst því ekki færi á ítarlegri skoðun á þessu mikilvæga frumvarpi.

Meginefrii frumvarpsins er að slá saman í eina stofnun, Nýsköpunarmiðstöð íslands, 
Iðntæknistofnun, Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins og Byggðastofnun. Samkvæmt 
frumvarpinu greinist starfsemi hinnar nýju stofhunar í fímm þætti. Þjónustumiðstöð fyrir 
finmkvöðla og fyrirtæki er ætlað að veita upplýsingar og leiðsögn um stofiiun og rekstur 
sprota- og nýsköpunarfyrirtækja. Þessu hlutverki gegnir Impra í dag. Rannsóknastarfsemi 
verður sinnt af Islenskum tæknirannsóknum. Byggðasjóður tekur við hlutverki 
Byggðastofiiunar, þó þannig að 1 stað beinna lánveitinga muni sjóðurinn annast lánsábyrgðir 
vegna lána fyrirtækja á landsbyggðinni. Tækniþróunarsjóður sém nú er hjá Rannís flyst til 
hinnar nýju stofhunar og er ætlað svipað hlutverk og nú er. Þá gerir fmmvarpið ráð fyrir að 
Tryggingarsjóður útflutnings verði færður frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins til hinnar nýju 
stofiiunar. Það vekur nokkra athygli að skv. fiumvarpinu virðist starfsemi Nýsköpunarsjóðs 
atvinnulífsins að öðm leyti eiga að vera óbreytt.

Nýsköpunarmiðstöð verður ekki sett sérstök stjóm og heyrir beint undir iðnaðarráðherra sem 
skipa mun forstjóra. Hins vegar gerir fiumvarpið ráð fyrir að sérstök stjóm verði yfir 
Byggðasjóði, Tækniþróunarsjóði og Tryggingarsjóði útflutnings. Þetta fyrirkomulag felur í sér 
ákveðnar hættur og gerir stjómunarspönn forstjóra afar breiða og getur skapað erfíðleika. I 
þessu felst einn helsti veikleiki fiumvaipsins.

Frumvarpið er mjög rýrt er varðar byggðamál. Áherslan liggur á fjármálastarfsemi 
Byggðastofhunar en t.a.m. er ekki minnst á byggðaáætlanir en annað það sem þróunarsvið 
Byggðastofiiunar hefur með höndum í dag.

í greinargerð með frumvarpinu er lögð rík áhersla á að hin nýja stofriun verði þekkingarsetur 
og í því samband sérstaklega vísað til nábýhs og samstarfs við háskólastarfsemi, bæði er 
varðar rannsóknir og kennslu. Vitnað er sérstaklega í greinargerð til Vísinda- og tækniráðs 
um samlegðaráhrifa af slíku nábýli. Jafiiframt er í greinargerð vísað til framtíðaruppbyggingar 
í Vatnsmýrinni og þar bent á nábýli opinberra rannsókna við Háskóla Islands og Háskólann í 
Reykjavík. Orðrétt stendur í greinargerð: „Mikils ávinnings er að vænta af nánara samstarfi 
með háskólarannsóknum og samnýtingu vísindamanna og sérfræðinga og með sameiginlegum 
rekstri í tæknigarði eða -görðum. Auk rannsóknarstarfseminnar yrði þar þungamiðja 
stuðnings við nýsköpun og atvinnuþróun á öllu landinu. Gangi þetta eftir skapast þar
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þekkingarsetur af alþjóðlegum styrkleika í sérstaklega fijósömu umhverfi sem gæfi væntingar 
um meiri árangur en annars gæti fengist.” Reykjavíkurborg tekur undir þessi orð og væntir 
góðs af samstarfi við ríkisvaldið til að leggja traustan grunn til að ná þessum árangri.

í 24. gr. frumvarpsins segir: „Iðnaðarráðherra ákveður staðsetningu Nýsköpunaimiðstöðvar 
íslands”. Ef marka má fréttatilkynningu iðnaðarráðuneytis númer 4, 2006 hefur ráðherra 
þegar ákveðið að höfuðstöðvar Nýsköpunarmiðstöðvar verði á Sauðárkróki. Það er skoðun 
Reykjavíkurborgar að mjög sé misráðið að höfuðstöðvar verið á Sauðárkróki og er 
röks'tuðningur sóttur m.a. tilvitnanir að framan í greinargerð með frumvarpi. Að framan var 
nefiit að stjómunarspönn forstjóra væri mjög breið. Staðsetning höfuðstöðva í allnokkurri 
fjarlægð frá mikilvægum einingum starfseminnar er til þess fallin að veikja yfirstjóm.
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