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Umsögn. Opinber stuðningur við tœknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun 
(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð íslands) 280. mál, lagajrumvarp 133. 
löggjafarþingi, þingskjal 293

Fnunvarp þetta kemur nú fram í annað sinn en í breyttri mynd frá 132. löggjafarþingi 
en þar kom það ekki til afgreiðslu. Hinsvegar var afgreitt á sama þingi 
mótatkvæðalaust, Byggðaáætlun 2006-2009. Af því tilefiii samþykkti 51.
Fjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í Súðavík þann 1. og 2. september 
eftirfarandi ályktun;

51. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Súðavík 1.-2. september 2006 styður þau 
meginmarkmið sem fram koma í Byggðaáætlun 2006-2009 og samþykkt var á 
vorþingi 2006.

Hér er vísað til eítirfarandi

Eftirfarandi meginmarkmið verði lögð til grundvallar:
a. Að landshlutakjarnar verði efldir en jafhframt hugað sérstaklega að leiðum til 

þess að treysta búsetu íþeim byggðarlögum sem glímthqfa við viðvarandi 
fólksfœkkun.

b. Að byggðarlög nái að laga sig að örri samfélagsþróun og hröðum breytingum 
á atvinnuháttum.

c. Að atvinnulíf menntun, menning og félagslegt jafnrœði verði styrkt á 
landsbyggðinni.

Sérstök áhersla verði lögð á gildi menntunar og menningar, aukna nýsköpunar- og 
atvinnuþróunarstarfsemi, bættar samgöngur ogjfjarskipti og styrkingu 
landshlutákjamanna Akureyrar, fsqffarðar og Miðausturlands og annarra 
mikilvœgra atvinnu- og þjónustumiðstöðva á landsbyggðinni.

Á gildistíma byggðaáœtlunar skulu stjórnvöld hafa þrjú meginatriði að leiðarljósi:
a. Að stórefla mermtun á landsbyggðinni.
b. Að fjðlga opinberum störfum á landsbyggðinni.
c. Að efla Byggðastofhun og gera henni kleifi með framlögum ífjárlögum að 

sinna mikilvœgum verkefnum á sviði byggðamála.
(úr Byggðaáætlun 2006-2009, þingskjal 1496,132. löggjafarþing).

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að markmið frumvarpsins sem hér er til 
umsagnar sé um margt samhljóða markmiðum Byggðaáætlunar 2006-2009.
Mikilsvert er að setja fram stefiiumið í málaflokkum er varða nýsköpun, tækniþróun 
og atvinnuþróun. Mikilsvert er að viðhalda og efla svæðisbundna starfssemi á þessu 
sviði. Telja verður að góð reynsla sé af starfsemi atvinnuþróunarfélaga og ný verkefni 
eins og vaxtarsamningar við skilgreind landssvæði er öflug og mikilsverð fyrir slíka 
svæðisþróun.
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Fjórdungssamband Vestfirðinga
Fj órðungssamband Vestflrðinga gerir hinsvegar athugsemdir við það skípi 
valið er til að vinna að þessum markmiðum og telur að það skipulag gangi au muu.
gegn markmiðum sem sett eru firam í Byggðaáætlun. Hér sé blandað annarsvegar 
saman byggða- og atvinnuþróun sem er þverfaglegt málefiii. Hinsvegar tækniþróun 
sem er mun sérhæfðara viðfangsefhi og í raun og sanni frekar einn þáttur af mörgum í 
byggða- og atvinnuþróun.

Hér einnig tekin til málefiii Ðyggðastofiiunar og lánasviðs stofiiunarinnar, sem hafa 
verið til skoðunar um langt skeið og mikilsvert að fengin verði niðurstaða um.
Alþingi með samþykkt Byggðaáætlunar 2006-2009 telur að efla eigi stofiiunina en 
frumvarp sem hér er til umsagnar leggur hana niður og setur þar með ákveðin verkefiii 
í uppnám og sker á tengsl er varða stefnumótun ög framkvæmd byggðamála.

Fjórðungssamband Vestfirðinga getur því ekki stutt fyrirliggjandi frumvarp um nema 
til komi breytingar á frumvarpinu sem tryggja aðkomu að stefhumótun í 
málaflokknum. Einnig verði tryggð á sambærilegan hátt og í dag, aðgangur að 
lánsfjármagni fyrir fyrirtæki á skilgreindu byggðaþróunarsvæði.

Hér verður einnig gerðar ábendingar varðandi ákveðnar lagagreinar frumvarpsins sem 
iðnaðamefiid getur skoðað með hliðsjón að ofangreindu.

Frumvarp um opinberan stuðning vió tœknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.

Frumvarpinu hefur verið breytt nokkuð frá síðasta vori. Athugasemdir með 
frumvarpinu eru að miklu leyti orðréttar frá fyrra frumvarpi en skýringar með einstaka 
lagagreinum hafa verið unnar upp á nýtt. Markmið frumvarpsins segir 
iðnaðarráðherra í framsögu sinni á Alþingi;

Markmið jrumvarpsins er óbreytt jráþvísem  var síðasta vor, þ.e. að 
endurskipuleggja alla starfsemi iðnaðarráðuneytisins sem jjallar um tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun í þeim tilgangi að gera hana markvissari og 
árangursríkari. Slík endurskipulagning er nauðsynleg í Ijósi breyttra atvinnuhátta, 
vegna auldnnar samkeppni um erlend samstarfsverkejhi og vegna þess að skapast 
hefur svigrúm til að fœra meira a f verkejhum út á almennan markað jyrr en hejur 
verið. Með endurskipulagningu er unnt að ná jram samlegðaráhrijum sem eru langt 
umfram þann árangur sem vœnta má e f starfsemin er rekin sem aðskildar einingar. 
Einnig er horft til þess að með endurskipulagningu má auka árangur a f samstarji við 
háskóla ogjyrirtœki.

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur sig, vegna skamms fyrirvara, að hafa ekki 
nægjanlegar forsendur til að fara yfir skipulagi og starfsemi íslenskra tæknirannsókna, 
Tækniþróunarsjóð og Tryggingarsjóð útflutnings. En þessi hluti frumvarpsins sem 
fjallar um starfsemi Iðntæknistofiiunar og Rb er skilmerkilegur enda kemur fram í 
greinargerð með frumvarpinu að unnið hafi verið lengi að sameiningu þessara 
stofiiana. Einnig hefur það auðveldað vinnu að frumvarpinu hve skammt er um liðið 
frá setningu laga nr 4 / 2003 um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í 
þágu atvinnulífsins, enda koma lagagreinar þaðan nær óbreyttar í þessu frumvarpi. í 
greinargerð er einnig fjallað ítarlega um starfsemi og umhverfi framangreindra 
stofiiana. Almennt virðist því þessi breyting geta eflt þessa starfsemi fyrir landið allt
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FjórÖungssamband Vest/irðinga
til lengri tíma litið. Vamagli Fjórðxmgssambands Vestfirðinga er hvort áherslurþessa 
starfssviða geti verið það ólflk að það komi til með að há starfsemi ^
Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. Að ekki fari saman áherslur í ríkisrekinnar starfsemi 
og hagsmunir verkefiiabundinnar starfsemi, hér vísast til að verkeftn Rb og 
Iðntæknistofnunar eru að stórum hluta verkefiiatengd á meðan verkefiii Impru og 
Byggðastofnunar eru rekin mikið til af fjárlögum.

Megináhersla í þessari umsögn Fjórðungssambandsins varðandi þær breytingar sem 
lagðar eru til með sem starfsemi Byggðastofiiunar og Impru enda tengist sú starfsemi 
beint hagsmunum landshlutans og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða sem sambandið á 
í nánu samstarfi við. Nokkuð verður vísað til frumvarpsins sem ekki var afgreitt 
síðasta vor.

2.gr. Hlutverk og starfsemi. Hér hefur verið fækkað er tvo liði frá fyrra frumvarpi en 
þeir eru að hluta felldir inn í 4 grlaganna þar sem Qallað er um ráðgjafasvið 
Nýsköpunarmiðstöðvar og öðrum liðum er einnig breytt.

Fjórðungssambandið telur mikilvægt að í athugasemdum við a lið 2. gr er að áfram 
verði tryggt fjármagn til starfsemi atvinnuþróunarfélaga. Tilvera félaganna byggir á 
samningum við Byggðastofiiun frá 1997-1998 og endumýjun þeirra árið 2003.
Samningar þessi eru gerðir á grundvelli laga um stofiiunina og telur þetta 
skuldbindandi yfirlýsingu. Fjórðungssambandið gerir athugsemd við bJið 2. gr., að 
ekki er tilgreint eins og í fyrra frumvarpi, að greining og gerð áœtlana sé í samrœmi 
við ályktanir Alþingis í byggðamálum. Hér er vísað til gerð Byggðaáætlunar að mati 
sambandsins. í athugasemdum við lagagreinina er tiltekið að fara eigi eftir áherslum 
Byggðaáætlunar 2006-2009, en ekki byggðáætlunum almennt.

Fjórðungssambandið telur mikilvægt að Byggðáætlun sé tilgreind í lagatexta eins og í 
núverandi lögum um Byggðastofiiun og eitt mikilvægasta verkefhi stofhunarinnar í 
dag. En fjórar byggðaáætlanir hafa verið unnar allt frá árinu 1994, þar sem settar hafa 
verið fram breyttar áherslu í byggðamálum auk verkefiia sem hafaskilað árangri.
Hér hafa Qölda aðila komið að undirbúningi eins og landshlutasamtök sveitarfélaga 
og atvinnuþróunarfélög og síðan í framhaldi gefið umsagnir tíl Alþingis. Varað er við 
að falla frá gerð Byggðaáætiana en mikilvægt er að slík áætlun sé lögð fyrir Alþingi 
eins og aðrar iangtímaáætlanir stjómvalda.

Fjórðungssambandið tekur undir sem segir í athugsemdum að framkvæmd 
vaxtarsamninga verði á könnu Nýsköpunarmiðstöðvar, er það óbreytt frá fyrri útgáfu 
frumvarpsins. Slíkt verkefiii skal vera í höndum Byggðastofiiunar samkvæmt 
Byggðaáætlun 2006-2009 og gæti verið það áfram ef starfsemi Byggðastofiiunar 
heldur áfram starfsemi. Fjórðungssambandið tekur einnig undir að mikilvægi 
samstarfs við byggða- og svæðisbundnar rannsóknir háskóla, en telur óeðlilegt að 
tilgreinar eina stofiiun umfram aðra eins og gert er með Byggðarannsóknastofiiun 
Islands og sú stofnun fái þar með hugsanlega aukið vægi vunfram aðrar stofiianir án 
ferkari athugunar.
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_  _  ._____._______

4 gr. Ráðgjafasvið. Þetta er ný greirí ög fjallar um verkenu ráðgjafasvið&.Hére 
eins og í fyrri frumvörpum tillaga um að sameina núverandi starfsemi IMPRU ög 
þróimarsviðs Byggðstofiiunar. Þjónustan er víðfeðm og tilgreind í 12 liðum, nýir 
liðir sem ekki voru í fyrra frumvarpi eru um hönnun og sérstakur liður um gerð 
landshlutaáætlana. Þjónustusvæðið er landið allt en staðbundin starfsemi skal 
vera í samráði við atvinnuþróunarfélög. í athugsemdum með lagagreininni er 
þessi tilhögun hugsuð sem sterkur baldijarl fyrir atvinnuþróunarfélögin. Tilgreint 
er að starfsemi IMPRU verði nær óbreytt og undir sama nafiii. Verkeftii 
þróunarsviðs Bst, hér er áhersla er á söfiiun upplýsinga og greiningu þeirra er 
varðar byggða og atvinnuþróun, á það síðan að skila sér til stjómvalda og til 
Vísinda og nýsköpunarráðs.

Þau atriði sem Fjórðungssamband Vestfirðinga gerir hér athugsemd við og setur 
því gegn frumvarpinu.
• Skýra þarf hvemig sameining IMPRU og þróunarsviðs Byggðstofiiunar verða 

til hagsbóta fyrir þessa starfsemi og hvemig verður vænt hagræðing nýtt.
• Skilgreina þarf stöðu atvinnuþróunarfélaganna gagnavart ráðgjafasviði 

Nýsköpunarmiðstöðvar. Stefiit er að ráðgjafasviðið verði sterkur bakhjarl fyrir 
félögin en um leið verði unnið að eflingu starfsemi inn á einstaka 
landssvæðum. Með öðrum orðum hver er áhersla varðandi miðlæga þjónustu 
og eða efling hvers félags fyrir sig.

• Pólitísk stefhumótun í málaflokknum sem telja verður að hafi fylgt gerð 
byggðaáætlana virðist hafa verið færð til Vísinda og nýsköpunarráðs. í 
greinargerð með frumvarpi til laga um Vísinda og nýsköpunarráðs sem einnig 
liggur fyrir Alþingi er ef til vill komið að kjama málsins.
Atvinnuþróunarstarfsemi nœr qfhir á móti út jyrir verksvið iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytis og krefst þvt samstöðufleiri ráðuneyta sem koma að 
atvinnu- og efnahagsþróun. Því er lagt til í frumvarpi þessu að víkka út 
starfsemi Vísinda- og tœkniráðs þannig að það taki til umfjöllunar málefni 
atvinnuþróunar auk málejha vísinda, tazkni og nýsköpunar eins og nú.
Utvíkkun starfsemi Vísinda- og tœkniráðs með þessum hœtti eykur þýðingu 
þess í  stefhumótun ríkisstjórnarinnar í atvinnuþróun. Vegna þessarar viðbótar 
við verksvið ráðsins er lagt til að nafn þess taki breytingum til samrœmis og 
það nefht Vísinda- og nýsköpunarráð.... síðarsegir

Markmiðið er að visinda- og nýsköpunarstefna rfídsstjórnarinnar geti orðið 
svo heildstœð að ýmiss konar sértœkari stejhumótm vœri samrœmd við hana 
eða félli jajhvel inn í hana. Hér er m.a. vísað til stejhumótandi 
byggðaáœtlunar sem er á verksviði iðnaðarráðuneytis. Byggðaáœtlunin 
byggist nú þegar að talsverðu leyti á stejhu Vísinda- og tækniráðs og tekið er 
tillit til jjarskiptaáœtlunar og stejhu i sveitarstjórnarmálum, svo dœmi séu 
nejhd. Atvinnupólitísk stejhumótun Vísinda- og nýsköpunarráðs gœti orðið 
samnejhari slíkrar afmarkaðri stejhumótunar.

Hér að framan hefur verið bent á að byggðaáætlun sem verkefiii er ekki 
tilgreind í lögum að frumvarpi um Nýsköpunarmiðstöð, þetta þarf að skýra.
Og áfram um frumvarpið um Vísinda og nýsköpunarráð, en þar virðist í ekki 
gert ráð fyrir aðkomu sveitarfélaga, landshlutasamtaka, atvinnuþróunarfélaga 
og eða annarra aðila sem hafa haft aðkomu í gegnum Byggðaáætlun. 
Samkeppnisstaða einstakra landshluta er mjög mismunandi og þar þarf mun



Fjórðun̂
sé tryggður ef samþykkt þessa frumvarps verður. Hér þó ekki verið að draga 
úr mikiivægi þess að bæta úr og hraða þróun á vettvangi nýsköpunar og áhrif 
hennar á atvinnuþróun. Fjórðungssamband Vestfirðinga leggur til við 
iðnaðamefiid að hún fái frumvarp um vísinda og tækniráð til umijöllunar.

Tilgreint er í athugasemdum hvar starfstöðvar þessara stofiiana eru í dag. 
Fjórðungssamband Vestfirðinga leggur áherslu á uppbyggingu opinberra starfa utan 
höfiiðborgarsvæðis. Eðlilegt er að horft sé sérstaklega til skilgreindra landshlutakjama 
í byggðaáætlun í því sambandi og efling þekkingarsetra getur verið iiður í því.

1112. ,  og 13, gr. Tilheyra II kafla frumvarpsins þar sem fjallað er um málefhi 
nýs sjóðs, Bveeðasióðs. Fjórðungssamband Vestfirðinga vill taka vara á því að 
lokað verði á beinar lánveitingar en þannig skapast hættaá því að aðgangur 
fyrirtækja á landsbyggðinni að lánsfjármagni þrengist verulega. Nauðsynlegt er 
að Byggðasjóði verði heimiluð lánveiting til fyrirtælga sem eru á skilgreindu 
byggðakorti Eftirlitsstofiiunar EFTA (ESA). þannig að atvinnulíf þar eigi áfram 
tryggt aðgengi að lánsfjármagni á eðlilegum forsendum. Þannig getur sjóðurinn 
ræktað betur hlutverk sitt í að efla samkeppnishæfhi atvinnulífs og bregðast við 
sérstökum áföllum á starfssvæði hans. Ekkert hamlar sjóðnum í dag að he§a 
starfsemi með lánábyrgðir ef sú leið auðveldar fyrirtækjum aðgengi að jQármagni.

ísafírði 27. nóvember 2006

10. gr Staðsetning. í athugsemdum er áréttuð er heimild ráðherra um staðsetningu 
starfsstöðva sem undir hann heyra samkvæmt lögum um Stjómarráð íslands.
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