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Efni: Umsögn um frumvarp til iaga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir,
nýsköpun og atvinnuþróun (þskj. 293).

Óskað hefur verið eftir umsögn Þekkingarseturs Þingeyinga um ofangreint frumvarp. 
Athugasemdir Þekkingarsetursins eru raktar hér að neðan:

1. “Þekkingarsetur” og önnur hugtök
[ frumvarpinu er víða notað hugtakið “þekkingarsetur”, en það er skilgreint í VII. kafla í 
athugasemdum með frumvarpinu: “Oröiö þekkingarsetur vísar til nábýlis og samstarfs
háskólakennslu og rannsókna, rannsóknastofnana, þjónustu við nýsköpunarstarfsemi og 
fmmkvöðla, atvinnuþróunarstarfsemi, starfsemi sprota- og nýsköpunarfyrirtækja og ekki síst 
þekkingarfyrirtækja." Ennfremur er eftirfarandi orð að finna í sömu grein (VII. kafla aths.): 
“Einkum er horft til uppbyggingar þekkingarsetra á Isafírði, Akureyri og á Egilsstöðum 
(Miðausturlandi), enda hefur styrking landshlutakjarna á þessum stöðum verið eitt af 
markmiðum byggðaáætlunar stjómvalda. ”

Þekkinaarsetur Þinaevinaa heitir bvl nafni fvrir tilstuðlan rlkisvaldsins. b.e. 
menntamálaráðunevtisins. Við stofnun oa mótun starfsemi Þekkinaarsetursins voru marnar 
nafnaiftir tU umræðu fvrir stofnunina. en huatakið ‘‘bekkinaarsetur’  var tillaaa startshóos 
menntamálaráðherra oa síðar staðfest af ráðunevtinu. I bessum skilninai stendur huatakið 
“bekkinaarsetur” fvrir starfsemi á sviði a) slmenntunar b) háskólanáms c) rannsókna/bróunar. 
Undirritaður telur afar brvnt að ekki verði aefíð tilefni til óllkrar túlkunar á bessu tltt notaða 
huataki “bekkinaarsetur” með beirri notkun á bví sem kemurfram I frumvaminu. Notkun bessa 
orðs sem aenaur á skiön við viðtekna notkun bess aföðru ráðunevti (menntamála) aeturmeð 
beinum hætti haft óæskilea áhrifá starfsemi Þekkinaarseturs Þinaevinaa oa tenadra stofnana.

Þá er rétt að benda á að setninain “einkum er horft til uDDbvaainaar bekkinaarsetra á Isafirði. 
Akurevri oa á Eailsstöðum... ” á ekki heima bama. enda lióst að stiómvöld hafa beaar markað 
sér stefnu um að reka bekkinaarsetur vlðar. Vlsa má til bvaaðaáætlunar varðandi betta. bar 
sem m.a. kemur fram að stefnt sé að rekstri bekkinaarsetra annars staðar en I bessum 3 
kiömum. m.a. I Þinaeviarsvslum (bar sem Þekkinaarsetur Þinaevinaa hefur verið rekið 13 ár).
I liósi bessa telur undirritaður brvnt að fundið verði annað orð/huatak vfir bað sem 
skilareininain I VII. kafla vlsar til. Dæmi um sllk orð: “Þekkinaarmiðstöð”.
“Þekkinaarkiami”. “Þróunarsetur". “Þróunarmiðstöð”.

2. Víðtækt hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar íslands
Frumvarpið gerir m.a. ráð fyrir sameiningu á sviði byggðamála, nýsköpunar, tæknirannsókna 
og vottunar- og mælingastarfsemi (sem nú heyrir m.a. undir Byggðastofnun, 
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Iðntæknistofnun).
Undirritaður telur umhuasunarefni að leaaia saman svo óllka málaflokka saman. Ekki fæst 
með skvrum hætti séð hvert faaleat haaræði verður af bvl að sameina undir eina stiórn 
bvaaðamál. b.e. efíina atvinnu oo innviða á landsbvaaðinni. oa bann hluta starfsemi RB oa 
Iðntæknistofnunar sem snvrað t.d. bvaainaariðnaði. vottunarmálum oa tæknibróun.
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3. Atvinnuþróunarfélög
í frumvarpinu er fjallað á nokkrum stöðum stuttlega um svæðisbundin atvinnuþróunarfélög.

Nauðsvnleat er að skvrt veröi fiallað um atvinnubróunarfélöa I sérstakri arein. sem 
nauðsvnleaan oa siálfsaaðan hluta bess nvsköpunar-. oa bróunarkerfís sem fmmvarpið fíallar 
um. Ennfremur barf ad nota tækifærið oa skvra I löaunum hlutverk atvinnubróunarfélaaa oa 
fiómnöanun beirra. Þá barfað nota bá fíárhaasleau haaræðinau sem ætla mó að né eiai fram 
með frumvaminu til bess að effa svsBðisbundin atvinnubróunarfélða veruleaa. Þekkinaarsetur 
Þinaevinaa hefur mambmtt samstarf við Atvinnubróunarfélaa Þinaevinaa oo telur liðst a fbvl 
samstarfí að fiórmunum VI eflínaar oa bróunar bvaaða sé til fíestra efíinaarverkefna best varið 
með bví að láta svæðisbundin atvinnubróunarfélöa um framkvœmd beirra.

4. Staðsetning starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar
í 10. gr. frumvarpsins kemur fram að iðnaðarráðherra ákveði staðsetningu einstakra 
starfsstöðva Nýsköpunarmiðstöðvar íslands.
Af revnslu Þekkinaarsetursins af samstarfí við bær stofnanir sem mvnda eiaa 
Nvsköpunarmiðstöð íslands telur undirritaður afar brtnt að sé hluti starfseminnar sem snvr að 
bvaaðamálum. b.e. efiinou aMnnu. bróunar oo innviða 6 landsbvaaðinni. verði staðsettur I 
heimahéraði að sem mestu levti. Framkvæmd oa umsión bvaaðatenadra verkefna verði 
bannia að sem mestu ievti undir stíóm oa framkvæmd svæðisbundinnna 
atvinnubróunarfélaaa en að ððru levti I bekkinaarmiðstöðvum eða eininaum sem starfræktar 
verða utan hðfuðbomarsveeðisins. Miðstvrina oa framkvæmd bvaaðatengdra verkefna frá 
höfuðboraarsvæðinu er enda í mótsöan við meainmarkmið sllkra verkefna.

Forstðflumaður Þekkingarseturs Þingeyinga
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