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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál.

Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um 
opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 280. 
mál.

Frumvarpið kveður á um stofnun Nýsköpunarmiðstöðvar íslands, 
stjórnsýslu hennar og hlutverk. Ennfremur fjallar það um Byggðasjóð, 
Tryggingarsjóð útflutnings og Tækniþróunarsjóð.

Alþýðusambandið styður áform um að sameina Iðntæknistofnun og 
Rannsóknarstofnun byggingaiðnaðarins. Að öðru leyti gerir sambandið 
eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

• Stjórnsýsla: ASÍ mótmælir þeirri miðstýringu á stjórnskipulagi sem 
felst í frumvarpinu (1. og 3. gr.). Hingað til hefur atvinnulífið átt 
aðkomu að stjórnum þeirra stofnana iðnaðarins sem fyrirhugað er 
að sameina. Með frumvarpinu eru stjórnirnar hins vegar aflagðar og 
valdið sett í hendur ráðherra og forstjóra. Æskilegt væri að 
breytingarnar gengju frekar í hina áttina, þ.e. að þær fælu í sér 
nánari aðkomu atvinnulífsins að stefnumótun og ákvarðanatöku á 
sviði tæknirannsókna, nýsköpunar og atvinnuþróunar. Spor í rétta 
átt væri að útfæra ákvæði frumvarpsins um ráðgjafarnefnd (6. gr.) 
betur, t.d. kveða á um hlutverk hennar við stefnumótun, val á 
verkefnum og meiriháttar ákvarðanir - hvort sem þær snúa að 
íslenskum tæknirannsóknum, Ráðgjafarsviði eða Nýsköpunar- 
miðstöð í heild. Þá þarf að leiðrétta það ójafnvægi sem frumvarpið 
felur í sér hvað varðar tilnefningar til ráðgjafarnefndarinnar þar sem 
samtök atvinnurekenda tilnefna tvo fulltrúa en samtök launafólks 
aðeins einn.

• Ráðgjafarsvið: ASÍ bendir á að það gæti verið til bóta að fylgja 
betur eftir b-lið 2. gr. frumvarpsins, sem fjallar um hlutverk og 
starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, í útfærslunni á hlutverki 
Ráðgjafarstofu í 4. gr. í b-lið 2. gr. segir að eitt af hlutverkum 
Nýsköpunarmiðstöðvar sé að „greina stöðu og þróun búsetuskilyrða 
og atvinnulífs og vinna áætlanir sem hafa það að markmiði að 
stuðla að samkeppnishæfni atvinnulífs og treysta byggð í landinu". í 
upphafi 4. gr. er aftur á móti sagt að á Ráðgjafarsviði skuli „unnar
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áætlanir sem stuðla eiga að jöfnun lífskjara á landinu, sbr. b-lið 2. 
gr." Hugsanlega væri skýrara að segja í 4. gr. að á Ráðgjafarsviði 
skuli „unnar áætlanir sem hafa það að markmiði að stuðla að 
samkeppnishæfni atvinnulífs og jöfnun lífskjara á landinu, sbr. b-lið

Umsýsla sjóða: ASÍ telur að ákvæði um umsýsla sjóða (d-liður 2. 
gr. og kaflar II-IV) séu óljós: Hvort hinna tveggja sviða
Nýsköpunarmiðstöðvar á að annast um pá? Hvernig á að koma í 
veg fyrir hagsmunaárekstra, t.d. milli Islenskra tæknirannsókna 
annars vegar og Byggðasjóðs og Tryggingasjóðs útflutningsins hins 
vegar? Af hverju er þessum tveimur sjóðum ekki gert að taka tillit 
til stefnu Vísinda- og nýsköpunarráðs eins og kveðið er á um að 
Tækniþróunarsjóður eigi að gera? Hvernig komast fagleg sjónarmið 
atvinnulífsins að ákvörðunum Byggðasjóðs þegar allir fulltrúar 
sjóðsins eru tilnefndir af ráðherra?

Tækniþróunarsjóður: ASÍ mótmælir því ójafnvægi sem
frumvarpið kveður á um varðandi tilnefningar til setu í stjórn 
Tækniþróunarsjóðs (17. gr.). Þannig er gert ráð fyrir því að samtök 
atvinnurekenda fá að tilnefna samtals þrjá fulltrúa en samtök 
launafólks engan. Sjóðnum er m.a. ætlað að styðja tækniþróun og 
nýsköpun í atvinnulífinu. Þetta viðfangsefni hefur einmitt mikla 
þýðingu fyrir skipulag og innihald vinnunnar, starfsþróun launafólks 
og skipulag starfsmenntamála. Meðal annars af þessum ástæðum er 
eðlilegt að samtök launafólks, ekki síður en samtök atvinnurekenda, 
fái að tilnefna fulltrúa í stjórn þessa mikilvæga sjóðs.

Staðsetning: í 10. gr. frumvarpsins er kveðið á um að 
Iðnaðarráðherra ákveði staðsetningu einstakra starfsstöðva 
Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. í þessu Ijósi vill ASÍ ítreka 
mikilvægi þess að ákvarðanir um staðsetningu starfsstöðva verði 
faglegar og með þeim hætti sem best hentar starfseminni.

2. gr.

F. h. Alþýðusambands íslands,

Hagdeild ASÍ


