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Breytingartillögur við frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun í tilefni af athugasemdum frá iðnaðarnefnd Alþingis.

A) Byggðaáætlun
Við 4. mgr. 2. gr. bætist eftirfarandi ákvæði:
Á grundvelli þeirrar stejhu skal iðnaðarráðherra leggja fyrir Alþingi tillögu um stefnumótandi 
byggðaáœtlun fyrir fiögurra ára tímabil, sem lýsi markmiðum og stefnu ríkisstjómarinnar við 
eflingu atvinnulifs á landsbyggðinni.

í nefndaráliti mætti taka fram að Nýsköpunarmiðstöð taki við hlutverki Byggðastofnunar við að 
fylgjast með framvindu núgildandi byggðaáætlunar.

B) Lánveitingar Byggðasjóðs
3. mgr. 11. gr. orðist svo:
I samrœmi við hlutverksitt ersjóðnum heimilt að veita lán eða ábyrgðir á lán til:

a. endumýjunar, þróunar og nýsköpunar,
b. eigendasldpta,
c. stofnunar fyrirtœkja,
d. fjárfestinga,
e. uppbyggingar atvinnulífs á svæðum þar sem sérstök áföll valda verulegu 

atvinnuleysi.

Lokamálsgrein 11. gr. orðist svo:
Heimildir Byggðasjóðs til að veita lán eða ábyrgðir takmarkast a f skuldbindingum Islands 
samkvœmt samningnum um Evrópska efnahagssvœðið og skal sjóðurinn einungis veita lán eða 
ábyrgðir til skilgreindrar starfsemi á þeim svœðum á landinu þar sem heimilt er að veita styrki í 
samrœmi við ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) um byggðakort fyrir Island.

4. mgr. 12. gr. falli brott en í staðin komi eftirfarandi ákvæði sem verði 6. mgr:
Stjóm Byggðasjóðs getur falið framkvœmdastjóra að taka ákvarðanir um einstakar lán- eða 
ábyrgðaveitingar samkvœmt reglum um starfsemi sjóðsins.

5. mgr. 12. gr. orðist svo:
Stjóm sjóðsins skal setja reglur um starfsemi hans sem háðar eru samþykki fjármálaráðherra. í  
reglunum skal mcela fyrir um lánalgör og ábyrgðargjöld og önnur skilyrði fyrir veitingu ábyrgða. 
Þar skal m.a. kveðið á um upphceð lána sem ábyrgð getur tekið til, árlegt ábyrgðargjald og aðra 
gjaldtöku, mögulega nýtingu láns með ábyrgð og aðra skilmála ábyrgðar. Þá skal einnig kveðið 
á um afskriftasjóð og reikningshald. Reglumar skulu endurskoðaðar á tveggja ára fresti.

6. mgr. 12. gr. falli brott.

Nýtt ákvæði sem verði 7. mgr orðast svo:
Stjóm Byggðasjóðs er heimilt innan ramma fjárlaga að taka lán til starfsemi Byggðasjóðs innan 
lands eða erlendis, annaðhvort í eigin nafni eða fyrir milligöngu annarra aðila.



Lokamálsgrein 12. orðist svo:
Ákvarðanir sem téknar eru um að veita lán og lánsábyrgðir a f hálfu Byggðasjóðs eru endanlegar 
á stjómsýslustigi.

Nýtt ákvæði bætist við sem verði lokamálsgrein og orðist svo:
Ríkisendurskoðun hefur eftirlit með því að starfsemi Byggðasjóðs sé i samrcemi við ákvœði laga 
þessara og reglna settra samkvœmt þeim. Um eftirlitið fer eftir lögum nr. 86/1997, um 
Ríkisendurskoðun

Skýringar á þessu ákvæði:
Um starfsemi Byggðasjóðs munu gilda sérlög og verður hún að mörgu leyti ólík þeirri starfsemi 
sem fellur undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Þar mun ekki reyna á neytendavemd eða 
fjármálastöðugleika með sama hætti og í eftirliti með fjármálafyrirtækjum.
Samkvæmt 3. tölul. 8. gr. laga nr. 86/1997, um Ríkisendurskoðun, skal gárhagsendurskoðun 
stofiiunarinnar miða að því að reikningar séu í samræmi við heimildir laga, lögmæt fyrirmæli, 
starfsvenjur og samninga um rekstrarverkefhi. Undir hlutverk Ríkisendurskoðunar fellur því m.a. 
að kanna hvort reikningar Byggðasjóðs séu í samræmi við ákvæði þessara laga, reglugerða sem 
settar eru á grundvelli þeirra og reglur sem stjóm sjóðsins setur. Undir störf Ríkisendurskoðunar 
fellur því m.a. að kanna hvort ávöxtun eigin fjár, mat á afskriftum og þátttaka í 
fjárfestingarverkefhum sé í samræmi við lög og reglur.

C) Atvinnuþróunarfélög
Meðvituð ákvörðun að fjalla ekki um hlutverk atvinnuþróunarfélaga í frumvarpinu. 
Atvinnuþróunafélög eru ólík að uppbyggingu og starfsemi. Ekki er talið til bóta að þrengja að 
starfsemi þeirra með lagasetningu og ekki hafa komið fram óskir frá þeim um það. 
Atvinnuþróunarfélög hafa aftur á móti óskað eftir að tilvist þeirra verði betur tryggð með beinum 
fjárveitingum af fjárlögum.
Um stöðu og mikilvægi atvinnuþróunarfélaga og frumkvæði heimamanna er fjallað í almennum 
athugasemdum við frumvarpið og í 4. gr. eru tengslin við þau skilgreind með eftirfarandi hætti:
13. mgr. segirm.a.:
"Ráðgjafasviðið veitir þjónustu fyrir landið allt og skal í staðbundinni starfsemi hafa samráð við 
atvinnuþróimarfélög."
í g. lið 4. mgr. segir að meðal verkefiia ráðgjafasviðsins sé að "efla samstarf á milli 
rannsóknastofnana, háskóla, fyrirtækja, fjárfesta og atvinnuþróunarfélaga".
Lögð er áhersla á að styðja við bakið á faglegri starfsemi félaganna og mun Ráðgjafarsviðið 
gegna þar lykilhlutverki, eins og Impra gerir nú.

D) Vaxtarsamningar.
Með vaxtarsamningum er innleidd sú nýbreytni að stefnumótun og framkvæmd aðgerða um 
uppbygginu atvinnulífs á landsbyggðinni er flutt til heimamaxma. Við þetta minnka bein afskipti 
stjónvalda og minni þörf verður fyrir miðstýrðar áætlanir í byggðamálum.
Ekki er komin mikil reynsla á kosti og galla vaxtarsamninga en engu að síður er gert ráð fyrir að 
þeir verði enn um sinn kjaminn í aðgerðum stjómvalda til að styrkja atvinnulíf á landsbyggðinni. 
Engin sérstök ástæða er til að lögfesta einstök tæki sem stjómvöld beita í stuðningi við 
atvinnulífið, enda má gera ráð fyrir að þau breytist í samræmi við aðra þróun.



Gengið hefur verið út frá því að Nýsköpunarmiðstöð taki við hlutverki Byggðastofnunar og 
Impru við framkvæmd vaxtarsamninga. Ef ástæða þykir til má bæta því við lista yfir hlutverk 
Ráðgjafarsviðs Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. Ákvæðið mætti þá orða á þessa leið:

Við 4. mgr. 4. gr. bætist nýr stafliður, m liður, sem orðast svo:
m.fylgjast með framvindu og meta árangur a f einstökum samningum s.s. vaxtarsamningum.


