
Alþingi 
Erindi nr. Þ /33/^3^ 

komudagur (8,l.%00:í-

Frumvarp til laga
um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 

nýsköpun og atvinnuþróun.

Endurflutt á haustþingi 2006

Breytingar frá fyrra frumvarpi sem lagt var fram 
á vorþingi 2006

Almennar breytingar- ekki efnisbreytingar:

• Kaflafýrirsögnum hefur verið fækkað úr VII. í V.
• II. kafli hét Þjónustumiðstöð fyrir frumkvöðla og fyrirtæki. — 

4. gr. Verkefni
- en er nú: 4. gr. Ráðgjafasvið.

• III. kafli hét íslenskar tæknirannsóknir - 5. gr. Verkefni
- en er nú: 5. gr. íslenskar tœknirannsóknir.

• Þá hafa nokkur “önnur ákvæði” úr VII. kafla fýrra 
frumvarps (18.21.22. og 24. gr.) verið færð fram og eru þau 
nú að finna í 7.-10. gr.



Breytingar á 4.gr. Ráðgjafasvið

Stafliðum hefur verið fjölgað úr 9 í 12 (a.-l.) -auk minni 
lagfæringa
Þessar breytingar eru helstar:

e. auka veg hönnunar í íslensku efiiahagslífi og vekja fyrirtæki
til vitundar um mikilvægi hönnunar í nýsköpun og vexti,

i. safiia og vinna úr tölfræðilegum gögnum um byggðaþróun,
j. vinna landshlutaáætlanir
k. vinna þróunaráætlanir fyrir landssvæði þar sem atvinnulíf

stendur höllum fæti, t.d. vegna viðvarandi samdráttar.

(liðir i.-k. taka m.a. mið af umfjöllun um byggðaáætlun 2006-2009)

Breytingar á 5. gr. íslenskar tœknirannsóknir og 
7. gr. Eignarhlutir í rannsókna- og þróunarfyrirtœkjum

d.-lið 5. gr. er breytt og ný 7. gr. sett inn, m.a. vegna umfjöllunar í iðnaðamefnd 
um mikilvægi þess að skilja að ríkisrekstur og samkeppnisrekstur.

fslenskar tæknirannsóknir skulu sinna eflirfarandi verkefiium:
d. ráðgjöf, mælingum, prófunum og vottunarstarfsemi á þeim 

sviðum sem atvinnulífið þarfiiast. (og ckki cr boðin á markaði)

Ný 7. gr. Nýsköpunarmiðstöð fslands er heimilt, að stofiia, eiga, 
reka og selja félög sem stunda ráðgjöf, rannsóknir, þróun og 
framleiðslu á viðskiptalegum grunni á samkeppnismarkaði. 
Heimildin er takmörkuð við hlutafélög eða annars konar form 
með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna.



Breytingar á Byggðasjóði 11. gr. Hlutverk

Byggðasjóður verður sérstakur sjóður sem heyrir undir 
iðnaðarráðherra, [..en tengist Nýsköpunarmiðstöðmni ekki með öðrum hætti 
en að hann kaupir þaðan þjónustu].

11. gr: Fagleg umsýsla sjóðsins skal vera hjá Nýsköpunarmiðstöð 
íslands, samkvæmt sérstökum samningi þar um. Hlutverk 
Byggðasjóðs skal vera að efla samkeppnishæfiii atvinnulífsins og 
bregðast við sérstökum áfollum á þeim landssvæðum sem 
heimildir hans takmarkast við.

Nýr liður e. (sjóðnum er heimilt að veita ábyrgðir á lán til):
uppbyggingar atvinnulífs á svæðum þar sem sérstök áfoll valda 
verulegu atvinnuleysi.

Breytingar á Byggðasjóði -12. gr.
Stjórn og framkvœmdastjóri

Iðnaðarráðherra skipar framkvæmdastjóra fyrir Byggðasjóð sem 
fer með daglegan rekstur sjóðsins.

Áður var gert ráð fyrir að sjóðurinn stæði nær stofhuninni en nú fær hann 
sjálfstæðari tilvist sem lægra sett stjómvald sem heyrir undir iðnaðarráðuneyti.

Óbreytt er að með stjóm sjóðsins fer fimm manna stjóm sem 
iðnaðarráðherra skipar til þriggja ára í senn.


