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Málefni: Umsögn um frumvarp til laga um Nýsköpunarmiðstöð íslands, 280.mál

Stjóm SSNV hefiir tekið frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun 280.mál, heildarlög -  Nýsköpunarmiðstöð íslands til umsagnar. 
Stjómin vill leggja áherslu á efitirfarandi:

Utskýra þarf mun betur í 2.grein frumvarpsins hvemig hlutverki og fjármögnun 
Atvinnuþróunarfélaganna verður háttað í nýrri stofnun ásamt þvi að rammabetur inn ætluðu 
hlutverki þeirra í væntanlegum þekkingarsetrum. Þ.e.a.s. verða atvinnuþróunarfélögin 
leiðandi fyrir stefnu þessara setra eða verða þau í þjónustuhlutverki? í 4.grein þarf að 
skilgreina betur hvort staða atvinnuþróunarfélaganna muni breytast þ.e. hvort ráðgjafasvið 
Nýsköpunarmiðstöðvar verði bakhjarl þeirra eða hvort um óbeinan samkeppnisaðila verði 
að ræða.

Benda skal á ákveðið misræmi í áherslum frumvarpsins þ.e. ef Byggðaáætlun 2006 -  2009 
er skoðuð samhliða, en i Byggðaáætlun er það haft að markmiði að efla Byggðastoftiun, sem 
virðist hinsvegar vera andstætt markmiðum frumvarpsins. Einnig þarf að skilgreina betur 
hvemig atvinnuþróunarfélögin munu tengjast hlutverki og meginstefnu Vísinda- og 
nýsköpunarráðs.

I fyrri umsögn SSNV um Nýsköpunarmiðstöð var m.a. bent á að í því frumvarpi væri 
ítarlega gerð grein fyrir starfsemi allra stofnana sem heyra munu undir Nýsköpunarmiðstöð 
nema starfsemi atvinnuþróunarfélaganna. Slíkt getur gefíð skakka mynd af 
atvinnuþróunarstarfí í landinu og fyrir þá sem ekki þekkja til og er það ítrekað hér aftur.

Gert er ráð fyrir að iðnaðarráðherra ákveði staðsetningu einstakra starfsstöðva 
Nýsköpunarmiðstöðva sbr. lO.grein. Leggja þarf hinsvegar mun rikari áherslu á hvar 
einstakar starfsstöðva verða staðsettar og horfa verður þá sérstaklega til veikari byggða í því 
ljósi. Stjóm SSNV leggur ofuráherslu á að Norðurlands vestra verði skilgreint sem 
landshlutakjami og að horfl verði til uppbyggingar þekkingarseturs á Sauðárkróki til 
styrkingar landshlutakjama sbr. byggðaáætlun stjómvalda.

Skilgreina þarf mun betur hver eru helstu markmið þekkingarsetranna, hver verður fjöldi 
þeirra og staðsetning, hver mun sjá um rekstur þeirra og stjómun og að lokum hvemig verður 
rekstur þeirra fjármagnaður. Stjóm SSNV lýsir sérstaklega yfir áhyggjum með fjármögnun 
þekkingarsetranna, sérstaklega ef horft er til reynslu af fjármögnun nýrra vaxtarsamninga. 
Samkvæmt fhimvarpinu virðast vaxtarsamningar eiga spila stórt hlutverk í þróun atvinnulifs 
á landsbyggðinni þrátt fyrir að fjármögnun á þeim virðist vera stórt vandamál.
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Vaxtarsamningar eru í burðarliðnum á nokkrum stöðum á landinu og komnir i gang á 
þremur stöðum.

Að lokum er bent á að samkvæmt umsögn fjármálaráðuneytis er ekki gert ráð fyrir að auknir 
íjármunir fari til málaflokksins þrátt fyrir mjög augljósa þörf.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingaríyllst
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