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Nefhdasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Stjóm Eyþings hefur fengið til umsagnar frá iðnaðamefiid Alþingis fnimvarp 
til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýskðpun og 
atvinnuþróun, 280. mál, heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð íslands. Stjómin 
samþykkti eftirfarandi:
Að mati stjómar Eyþings hafa ýmsar umbætur verðið gerðar frá fyrra 
frumvarpi sem kom til umsagnar síðast liðið vor (sjá umsögn stjómar Eyþings, 
dags. 27. apríl 2006). Sérstaklega má þar nefíia að stjómskipulag 
stofiiunarinnar er mun skýrara en áður var (3. grein) eftir skilgreiningu tveggja 
megin fagsviða, ráðgjafarsviðs og íslenskra tæknirannsókna. Hins vegar má 
spyija sig af hveiju ekki er talað um tæknirannsóknasvið í stað íslenskra 
tæknirannsókna þannig að samræmis sé gætt.
Þrátt fyrir að ýmsar jákvæðar breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu frá því 
að það var lagt fram á síðasta þingi þá telur stjóm Eyþings að í meginatriðum 
standi þær athugasemdir sem hún kom á framfæri í umsögn sinni 27. apríl sl. 
Stjómin vill sérstaklega vekja athygli á 3. lið umsagnarinnar sem lýtur að 
byggðamálum og byggðaáætlun. Stjóm Eyþings hefur ítrekað komió þeirri 
skoðun sinni á framfæri að byggðaáætlun þurfi að fá sterkari stöðu í 
stjómkerfinu heldur en er í dag og m.a. vísað til stöðu samgönguáætlunar í því 
samhengi. í dag er staðan sú að við stöndum ítrekað frammi fyrir ákvörðunum 
ráðuneyta og jafrivel Alþingis sem ganga þvert á samþykkta byggðaáætlun.

f.h. stjómar Eyþings
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Æétur Þór^onasson 

framkv.stjóri

Fylgiskjal:
Umsögn stjómar Eyþings, dags. 27. apríl 2006, um 731. mál.
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Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Stjóm Eyþings hefur fengið til umsagnar frá iðnaðamefiid Alþingis frumvarp 
til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og 
atvinnuþróun, 731. mál. Stjómin samþykkti eftirfarandi umsögn:
Stjóm Eyþings fagnar því að fram skuli vera komnar mótaðar hugmyndir um 
öfluga stofiiun sem hefúr það að markmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæðin í landinu. Stjómin telur mikilvægt að henni verði 
ætlaður staður úti á landsbyggðinni. Hún telur einnig sjálfsagt að horft verði til 
skilgreindra landshlutakjama í byggðaáætlun þegar kemur að því að staðsetja 
starfsemina.
Stjóm Eyþings gerir þó eftirfarandi athugasemdir við framlagt frumvarp:

1. Atvinnuþróunarfélögin. Ekki er að sjá af frumvarpinu að 
Nýsköpunarmiðstöð íslands sé ætlað að koma að starfsemi 
atvinnuþróunarfélaganna með sama hætti og Byggðastofiiun hefiir gert. 
Atvinnuþróunarfélögin gegna veigamiklu hlutverki í þróun og viðhaldi 
atvinnulífsins í landinu, einkum á landsbyggðinni, og því skiptir verulegu 
máli að ráð sé fyrir því gert í frumvarpinu að atvinnuþróunarfélögin verði 
áfram fjármögnuð að hluta um samstarfssamninga við Nýsköpunarmiðstöð 
íslands (Byggðastofhun). í 4.gr. kemur fram að samráð skuli haft við 
atvinnuþróunarfélög varðandi staðbundna starfsemi en að öðru leiti er ekki 
fjallað um þátt atvinnuþróunarfélaga né hvemig tengsl þeirra skulu vera við 
Nýsköpunarmiðstöð íslands. Nauðsynlegt er að í frumvarpinu komi fram 
hvemig samstarfí atvinnuþróunarfélaganna og Nýsköpunarmiðstöðvar 
íslands skuli háttað.

2. Byggðasjóður. í 6. gr. er fjallað um hlutverks Byggðasjóðs sem mun felast 
í því að veita ábyrgðir á lán vegna tiltekinna verkefiia. Stjóm Eyþings varar 
við því að með því að hætta beinum lánveitingum er mikil hætta á því að 
aðgangur fyrirtækja á landsbyggðinni að lánsfjármagni þrengist verulega. 
Nauðsynlegt er að Byggðasjóði verði heimiluð lánveiting til fyrirtækja sem 
staðsett em á landsbyggðinni þannig að atvinnulif þar eigi áfram tryggt 
aðgengi að láns^ármagni á eðlilegum forsendum.
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3. Byggðamál og byggðaáætlun. Sá hluti frumvarpsins sem íjallar um 
starfsemi Iðntæknistofnunar, Impru og Rannsóknastofnunar 
byggingaiðnaðarins er skilmerkilegur en sá hluti sem lýtur að byggðamálum 
(áður Byggðastofnun) er um margt óljós. Hér virðist vera hrært saman 
nýsköpun og atvinnuþróun annars vegar og öðrum þáttum byggðamála hins 
vegar. Þar með er talin er gerð og eflirfylgni byggðaáætlunar í heild og 
eftirfylgni hennar í stjómkerflnu, þ.e. þvert á fagsvið og ráðuneyti.
Mikilvægt er að fyrir liggi hvemig hinni pólitísku stefnumótun í 
byggðamálum verður háttað. Erfitt er t.d. að átta sig á hugmyndum um 
aðkomu Vísinda- og nýsköpunarráðs að byggðaáætlun. Kveða þarf í 
frumvarpinu fastar á um mikilvægi byggðaáætlunar varðandi stefhu og 
megináherslur í byggðamálum á hveijum tíma.
Hafa verður í huga að byggðámál eru þverfagleg en ekki eingöngu 
atvinnumál, og byggðaþróun byggir ekki eingöngu á atvinnuþróun 
(tækniþróun) og nýsköpun. Hér tengjast margir málaflokkar og ráðuneyti 
(menntun, menning, samgöngumál o.s.frv.) og mikilvægt að byggðaáætlun 
sé rammi um sameiginlegar áherslur þeirra.
Þetta vekur enn og aftur upp spuminguna um hvemig beri að tryggja 
samfellu í stjómkerfmu og í því sambandi hvort ekki sé eðlilegra að gerð 
byggðaáætlunar og eflirfylgni hennar sé á hendi forsætisráðuneytisins. Þetta 
virðist enn mikilvægara fari framkvæmd byggðamála í þann farveg sem 
þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Stjóm Eyþings vísar í þessu sambandi enn og 
aftur til ábendinga sinna og umsagna um byggðaáætlun 2006 -  2009.
Niðurstaða stjómar Eyþings er því sú að endurskoða þurfi þann þátt 
frumvarpsins sem snýr að byggðamálum og gerð byggðaáætlunar og taka til 
sérstakrar skoðunar hvort ekki sé rétt að gerð og eftirfylgni byggðaáætlunar 
heyri undir forsætisráðuneytið frekar en sú verkstjóm heyri undir eitt 
fagráðuneytanna. í þessari afstöðu felst enginn áfellisdómur yfir störfum 
iðnaðarráðuneytisins að framkvæmd byggðamála.

4. Staösetning starfseminnar. Mikilvægt er að þunginn í starfsemi 
Nýsköpunarmiðstöðvar eða þeirri starfsemi sem lögin kveða á um, verði úti 
á landi eða úti um land. Eðlilegt er að horfl sé sérstaklega til skilgreindra 
landshlutakjama í byggðaáætlun í því sambandi.

5. Þekkingarsetur. Þekkingarsetur hafa verið að byggjast upp í 
landshlutunum með mismunandi hætti stjómunarlega og faglega. Eðlilegast 
er að það verði áfram í höndum landshlutanna hvemig starfsemi þeirra verði 
háttað.

6. Samstarf og nábýli við háskóla. í VIII. Kafla athugasemda með 
frumvarpinu segir m.a. „Mikilvægt er að horfa til framtíðaruppbyggingar 
opinberra rannsókna í nábýli við Háskóla íslands og Háskólann í Reykjavík í 
Vatnsmýrinni.“ Og síðar segir: „Auk rannsóknastarfseminnar yrði þar 
þungamiðja stuðnings við nýsköpun og atvinnuþróun á öllu landinu.“ Það
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vekur athygli stjómar Eyþings að hér skuli tilgreindir tveir háskólar en 
Háskólans á Akureyri ekki getið í þessari umQöllun um opinberar rannsóknir 
þó vissulega sé hann ekki staðsettur í Vatnsmýrí. Stjómin telur t.d. að mikla 
þekkingu og upplýsingar megi sækja í rannsóknir auðlindadeildar Háskólans 
á Akureyri. Þá er stjóm Eyþings ókunnugt um þá ákvörðun að þungamiðja 
stuðnings við nýsköpun og atvinnuþróun í landinu öllu skuli verða í 
Vatnsmýrinni.

f.h. stjómar Eyþings
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