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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun (þskj. 293).

Nefiidarsvið Alþingis hefiir óskað eftir umsögn Frumkvöðlaseturs Austurlands ehf. um 
ofangreint frumvarp. Frumkvöðlasetur Austurlands ehf, Framhaldsskólinn í Austur 
Skaftafellsýslu, Rannsókna- og fræðasetur Háskóla íslands á Homafirði, 
Menningarmiðstöð Homaflarðar og þeir aðilar aðrir sem standa að Þekkingarsetrinu 
Nýheimum á Homafirði gera athugasemdir við eftirfarandi atriði:

• í VI kafla, Svœða- og byggðarannsóknir, jöjhun Ufsgœða, segir: “Byggðaáætlun 
er eitt tækja stjómvalda til að jafiia atvinnuskilyrði og bæta samkeppnishæfni 
byggða. Megináherslan er nú lögð á almennar aðgerðir, sérstaklega á sviði 
tækniþróunar og nýsköpunar, sem ætlað er að efla samkeppnisstöðu atvinnugreina 
sem grundvallast á styrkleikum viðkomandi svæða.”

• í VII kafla, Þekkingarsetur, afl til atvirmuþróunar, segir jafnframt: “Einkum er 
horft til uppbyggingar þekkingarsetra á ísafirði, Akureyri og á Egilsstöðum 
(Miðausturlandi), enda hefur styrking landshlutakjama á þessum stöðum verið eitt 
af markmiðum byggðaáætlunar stjómvalda. Háskólasetur Vestfiarða og 
Þekkingamet Austurlands mynda nú þegar kjama vaxtar í þekkingarsetrum á 
þessum stöðum. Háskólinn á Akureyri og sú starfsemi sem fer fram í Rannsókna- 
og nýsköpunarhúsinu og enn frekari vöxtur rannsókna og nýsköpunarstarfsemi í 
væntanlegum Tæknigarði er sú umgerð sem mun mynda kjama starfseminnar á 
Norðurlandi.”

Athueasemd: Eins og firam kemur í fyrri athugasemdinni er mjög mikilvægt fyrir 
eðlilega þróun og uppbyggingu á landsbyggðinni að styrkleikar viðkomandi svæða verði 
nýttir til uppbyggingar og þróunar. Undir þetta tökum við heilshugar. Seinni tilvitnunin er 
hins vegar í mótsögn við VI kafla en þar er gert ráð fyrir uppbyggjngu þekkingarsetra á 
viðkomandi svœðum en ekki er tekið mið af svæðisbundnum styrkleikum utan þessara 
kjamasvæða.



Rökstuðningur
Skilgreining opinberra aðila á kjamasvæðum dregur úr eðlilegri þróun og uppbyggingu 
utan kjamasvæða og kemur í veg fyrir frumkvæði og ýtir undir miðstýringu. Á 
Austurlandi hefur hugmyndinni um vaxtarmiðju á Miðausturlandi verið hafiiað af þeim 
sem hafa skapað stefnuna í nýsköpunar- og byggðamálun á Austurlandi. Dæmi um þetta 
er Þekkingamet Austurlands (ÞNA) sem byggir hugmyndafræði sína á því að mynda net 
nýsköpunar, rannsókna og menntunar á Austurlandi. Það net er engan veginn bundið við 
Egilsstaði eða Miðausturland heldur gegnir mikilvægu hlutverki alls staðar í 
flórðungnum, ekki síst í Nýheimum á Höfn og Búlandi á Neskaupstað.
Hugmyndin um skilgreind kjamasvæði fer ekki saman við almennar aðgerðir til þess að 
jafna atvinnuskilyrði og bæta samkeppnishæfiii byggða. Uppbygging þekkingarsetra á 
þeim svæðum sem upp eru talin í VII kafla hefur áhrif á stefiiu og framkvæmd í 
nýsköpunar- og byggðamálum. Svæði eins og Vestmannaeyjar, Snæfellsnes, 
Þingeyjarsýslur, SkagaQörður og Homafjörður eru ekki hluti þessara skilgreindu 
kjamasvæða.
Homaijörður og þróun Nýheima er eitt dæmi þess að uppbygging þekkingarseturs utan 
kjamasvæða sé raunhæfur kostur í byggðamálum. Nýheimar er þekkingarsetur sem 
gmndvallast á styrkleikum svæðisins, Suðausturlands. í Nýheimum hefur náðst árangur; 
með fjölbreyttri starfsemi og samvinnu aðila í rannsóknum og nýsköpun, bæði innan og 
utan svæðis. Hið sama má segja um fjölmörg önnur hliðstæð setur víða um land. Því er 
afar mikilvægt að öll þekkingarsetur, óháð staðsetningu þeirra á landinu, séu metin að 
verðleikum og eigi sömu möguleika á að hljóta stuðning hins opinbera í viðleitni sinni til 
nýsköpunar og eflingu byggðar á starfssvæðum sínum.
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