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Vísað er í bréf iðnaðamefndar Alþingis, dags. 11. nóvember sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn Háskólans á Akureyri um frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 280. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð 
íslands.
Háskólinn á Akureyri þakkar fyrir tækifærið til að láta í ljós álit sitt á frumvarpinu og er 
afstaða háskólans til þess eftirfarandi:
Fyrst af öllu þá má spyrja hvort þörf sé á ýmsum þeim breytingum sem lagðar eru til í 
fhimvarpinu. í dag eru til staðar stofnanir sem eru að sinna flestum málaflokkum sem 
fhamvarpið nær til, og hægt væri að nýta betur með sameiningu einstakra stofnana og/eða 
flutningi á verkefnum. í þessu sambandi má nefiia:

• Byggðarannsóknastofhun íslands, sem gæti hæglega sinnt byggðarannsóknahlutverki 
Nýsköpunarmiðstöðvar.

• Nýsköpunarsjóður Atvinnulífsins, sem gæti, í sérstakri deild og í samræmi við 
frumvarpið, sinnt fjármögnun nýsköpunarverkefna umfram það sem hann gerir í dag 
og í samræmi við frumvarp. Þess ber líka að geta að Nýsköpunarsjóður Atvinnulífsins 
hýsir í dag Tryggingasjóð útflutnings sem talað er um í IV. kafla frumvarpsins.

• Byggðastofiiun, sem gæti breyst í Byggðasjóð eins og honum er lýst í frumvarpinu.
• Iðntæknistofnun íslands og Rannsóknastofiiun Byggingaiðnaðarins, sem gætu 

sameinast í Islenskar Tæknirannsóknir í samræmi við frumvarpið.
• Háskólar og háskólastofnanir gætu auðveldlega sinnt stórum hluta af því rannsókna- 

og ráðgjafahlutverki sem Nýsköpunarmiðstöð er ætlað að sinna samkvæmt 
frumvarpinu og ekki fellur undir Islenskar tæknirannsóknir. Benda má á að stjómvöld 
í nágrannalöndunum hafa í æ ríkari mæli leitað til háskóla um að sinna nýsköpun í 
atvinnulífi og svæðisbundinni atvinnuþróun.

Eins og áður hefur verið sagt þá gætu fyrmefhdar stofnanir, hæglega sinnt þeim verkefiium 
sem getið er í fhimvarpinu, og á sama tíma væri komið í veg fyrir hagsmimaárekstra sem 
umrætt frumvarp gæti haft í för með sér og vikið verður að síðar.
Eitt af því sem vekur athygli í þessu frumvarpi er að það nær eingöngu til stofnana sem heyra 
undir Iðnaðarráðuneytið í stað þess að taka til rannsókna og nýsköpunarumhverfisins í heild í 
samræmi við það sem er að gerast óháð ráðuneytum.
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Þar sem frumvarpið er orðið að veruleika eru fyrmefndar athugasemdir fyrst og fremst settar 
fram til umræðu og umhugsunar en rétt er að nefna örfá atriði hvað varðar framvarpið sjálft 
sem vert er að staldra við.
Fyrst af öllu má nefna 2. gr. frumvarpsins þar sem kemur fram að hlutverk 
nýsköpunarmiðstöðvar sé meðal annars að:
“a. miðla þekkingu og veita stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla og sprota- og 

nýsköpunarfyrirtœki”
°8“b. greina stöðu og þróun búsetuskilyrða og atvinnulífs og vinna áœtlanir sem hafa það að 
markmiði að stuðla að samkeppnishœfni atvinnulífsins og treysta byggð í landinu”.
í þessu tvennu gæti falist hætta á fyrmefhdum hagsmunaárekstrum og í því sambandi má 
nefna að það er skoðun margra innlendra sem og erlendra sérfræðinga að stuðningur við 
sprota og nýsköpunarfyrirtæki annarsvegar og markviss aðstoð til að styrkja svæðisbundna 
byggðarþróun hinsvegar, séu hvorttveggja nauðsynleg verkefni, en menn eigi að forðast að 
blanda þessum þáttum saman. Nýsköpunarstuðningurinn eigi fyrst og fremst að vera á 
viðskiptalegum forsendum á meðan byggðastuðningurinn sé eðli málsins samkvæmt meira á 
félagslegum nótum. Nefnt “... samráð við atvinnuþróunarfélög” sem talað er um í 4. gr. 
frumvarpsins ýtir enn frekar undir þessar athugasemdir. í því sambandi má meðal annars 
vitna til fyrirlesturs Gordon C. Murray deildarstjóra og prófessors við Viðskiptadeild 
háskólans í Exeter á Bretland á morgunverðarfundi Nýsköpunarsjóða Atvinnulífsins og 
Útflutningsráðs 30. janúar 2004, þar sem hann lagði í máli sínu mikla áherslu á ofannefnda 
aðgreiningu nýsköpunarverkefna og byggðastuðnings.
Því má telja eðlilegt, að nái þetta frumvarp í gegn, þá komi Nýsköpunarmiðstöð sér upp 
skýrum aðskilnaði milli þessara starfssviða, svipað því sem tíðkast í bankastofiiunum á milli 
einstakra sviða þeirra, með það að markmiði að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra.
Hvað varðar 4. gr. frumvarpsins þá er ítrekað það sem áður hefur verið sagt um 2. gr. 
frumvarpsins og auk þess skal fagna því sem kemur fram í 4. gr. liðum f )  og g.) um samstarf 
grunnrannsókna, hagnýtra rannsókna, atvinnulífs, rannsóknastofnana, háskólastofnana og 
fjárfesta. í því sambandi má geta þess að í stefnu Háskólans á Akureyri er lögð mikil áhersla á 
að fyrmefhd atriði og eru þau mikilvægir þættir í framtíðarstefnu háskólans og eru 
undirstofnanir HA, þar á meðal Matvælasetur að sinna þeim með góðum árangri.
Varðandi 10. gr. fhimvarpsins um staðsetningu Nýsköpunarmiðstöðvar leggur Háskólinn á 
Akureyri áherslu á að verulegur hluti af starfsemi hennar verði staðsett á landsbyggðinni. 
Þannig ætti ráðgjafarsviðið fyrst og fremst að vera staðsett utan höfuðborgarsvæðisins og 
ennfremur lögð áhersla á að starfsemi íslenskra tæknirannsókna nái í meira mæli en nú er til 
landsbyggðarinnar. Nefna má að í nágrannlöndum okkar er alls staðar lögð áhersla á að sú 
starfsemi sem hér um ræðir byggist í auknum mæli upp utan höfuðborga þannig að fyrirtæki 
hvar svo sem þau eru staðsett í viðkomandi landi fari ekki á mis við stuðningskerfi 
atvinnulífsins vegna fjarlægðar eða annarra þátta.
Að síðustu fagnar Háskólinn á Akureyri áherslum á samstarf við Byggðarannsóknastofnun 
íslands sem fram kemur í greinagerð með frumvarpinu, en innan hennar og 
samstarfsstofiiunarinnar RHA býr mikil reynsla og þekking sem hæglega gæti nýst 
markmiðum umrædds frumvarps.
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Háskólinn á Akureyri mælir með að umrætt frumvarp verði samþykkt sem lög frá Alþingi.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Gunnarsson, rektor
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