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Álit
um írv. til 1. um íslandsstofu.

Frá iðnaðarnefnd.

V ísað er til bréfs utanríkismálanefndar frá 12. febrúar 2010 þar sem iðnaðarnefnd er beðin 
um álit á frumvarpi laga um íslandsstofu (158. mál). Nefndin hefur fjallað um málið og 
fengið á sinn fund Ólöfu Ýri Atladóttur ferðamálastjóra, Helgu Haraldsdóttur og Vigdísi Evu 
Líndal frá iðnaðarráðuneyti og Baldvin Jónsson verkefnastjóra Áforma.

Með frumvarpinu er lagt til að stofnuð verði íslandsstofa (Promote Iceland) sem taki við 
verkefnum Útflutningsráðs íslands og að undir hana heyri jafnframt fleiri verkefni. Er 
frumvarpinu ætlað að koma tii möts við hugmyndir um aukið samstarf opinberra aðila og 
atvinnulífs, markvissari nýtingu íjáninuna, aukna samhæfingu og öfíugri þjónustu.

í 2. gr. frumvarpsins er fjallað um hlutverk íslandsstofu. Það er þrennt sem nefndin 
fjallaði helst um og tengist málefnasviði hennar. í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að íslandsstofa 
verði samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu 
og aðgerðir til að efla ímynd og orðspor íslands. Með öðrum orðum er ætlunin að setja 
skýran ramma utan um ímyndar- og kynningarmál íslands þar sem aðilar í útflutningi, 
ferðaþjónustu og j>ekkingariðnaði verði í samstarfi við opinbera aðila um að efla og standa 
vörð um orðspor íslands eriendis. I öðru lagi er mælt fyrir um að hlutverk Islandsstofu verði 
fólgið í að laða erlenda ferðamenn til landsins og er í því skyni gert ráð fyrir að markaðs- og 
kynningardeild Ferðamálastofu verði rekin innan vébanda íslandsstofu. í þriðja lagi mun 
íslandsstofa upplýsa erlenda fjárfesta um kosti íslands með samræmdu kynningar- og 
markaðsstarfí. Þetta hlutverk samræmist hlutverki Fjárfestingarstofu sem hefur verið rekin 
innan Útflutningsráðs íslands.

Nefndin fjallaði að beiðni utanríkismálanefndar sérstaklega um það hvort nauðsynlegt 
væri að breyta lögum um skipan ferðamála með hliðsjón af frumvarpinu um ísiandsstofu. 
Var það niðurstaða nefndarinnar að rétt væri að bíða með allar lagabreytingar í fyrsta lagi 
þar til ljóst yrði hvort frumvarpið yrði að lögum og í öðru lagi þar til íslandsstofa hefði hafið 
starfsemi. Nefndin telur hins vegar að þegar nokkur reynsla verður komin á rekstur 
íslandsstofu sé eðlilegt að endurskoða lög um skipan ferðamála til samræmis.

Nokkuð var rætt um 3. gr. frumvarpsins um stjórn íslandsstofu. Þar er kveðið á um að 
skipuð skuli níu manna stjórn samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins, 
forsætisráðherra, iðnaðarráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra en einn án 
tilnefningar sem verði formaður stjórnarinnar. Fram komu athugasemdir um að mikilvægt 
væri að ferðaþjónustunni yrði gert hærra undir höfði í stjórnskipan stofnunarinnar til að 
mynda með því að Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) tilnefndu einn til tvo fulltrúa og að 
iðnaðarráðherra tilnefndi tvo fulítrúa í stað eins. Þá var bent á að eðlilegt væri að 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tilnefndi fulltrúa í stjórnina. Jafnframt kom fram það 
sjónarmið að skilvirkara gæti verið að fækka stjórnarmönnum en skipa að auki fulltrúaráð 
þar sem fleiri aðilar sem tengjast viðfangsefnum íslandsstofu fengju aðild.

í lokamálslið 3. gr. er mælt fyrir um að aðalfund íslandsstofu skuli halda fyrir 1. maí ár 
hvert. Nefndin telur að skýra þurfi betur hlutverk aðalfundar í frumvarpinu. Nefndin leggur 
til að utanríkismálanefnd skoði hvort leggja skuli til breytingu í þá veru að bætt yrði við 
frumvarpið ákvæði til bráðabirgða um að á árinu 2010 geti aðalfundur farið fram fyrir síðara
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fi tímamark en 1. maí. Þetta á sérstaklega við verði frumvarpið samþykkt síðar en það 
; tímamark en verði frumvarpið að lögum skömmu fyrir 1. maí mun varla gefast ráðrúm til að 
; halda aðalfund fyrir þann tíma gert er ráð fyrir í greinmni.

Loks leggur nefndin áherslu á að efla skuli þá starfsemi sem Fj árfestingarstofa hefur sinnt 
sem hefur það markmið að ýta undir erlenda fjárfestingu í íslensku atvinnulífi. Telur neftidin 
að þeirri starfsemi mætti gera hærra undir höfði í frumvarpinu til að tryggja að markmiðinu 
verði náð. Rétt er að vekja athygli á því að eftirspurn eftir þjónustu Fjárfestingarstofu hefur 
farið ört vaxandi á undanförnum árum en starfsmönnum hefur fækkað og eru stöðugildin tvö 
og hálft.


