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Efni; Umsögn um frumvarp tíl laga um breytingar á lögum nr. 134/1993, 
um iönaðarmálagjald, ásamt síðari breytingum, og um ráðstöfun 
gjaldsíns árið 2010. Nál nr. 661.

í frumvarpinu er annars vegar lagt til að álagning iðnðarmálagjalds verði hætt að 
lokinni álagningu á einstaklinga og lögaðila árið 2010 vegna rekstrarársins 2009. 
Samtök iðnaðarins eru sammála þessari tilhögun og hafa áður beint þeim tilmælum 
til iðnaðarráðherra að gjaldtökunni verðt hætt í kjölfar dóms Mannréttindadómstóls 
Evrópu frá 27. apríl 2010.

Hins vegar er í frumvarpinu lagt til að tekjur af gjaldinu vegna rekstrarársins 2009 
skuii renna í ríkissjóð en einnig að því beri að ráðstafa tii verkefna á sviði menntunar 
og nýsköpunar í iðnaði eftir því sem nánar er ákveðtð í fjárlögum. SI leggjast gegn 
þessari ráðstöfun teknanna. Samtökin hafa þegar skuldbundið sig tií að leggja fram 
fé til verkefna á sviði menntunar og nýsköpunar í iðnaði þar sem gert var ráð fyrir 
umræddum tekjum af iðnaðarmálagjaldinu. Það er því ijóst að verði þetta frumvarp 
að lögum í óbreyttri mynd er alls óvíst að Samtökin geti efnt áður gefin loforð og 
verða að draga sig út úr umræddum verkefnum.

Með vísan til framangreinds leggja SI til að 2. gr. frumvarpsins verði felld niður 
þannig að 3. gr. iaganna haldist óbreytt, þ.e, að tekjur af gjaldinu fyrir rekstrarárið 
2009 renni til SI. Ennfremur leggja Samtökin til að sett verði skiiyrði um ráðstöfun 
teknanna og reikningsskil í samræmi við heistu aðfinnslur Mannréttindadómstóls 
Evrópu, þ.e.:

1
Iðnaðarmálagjald ársins 2009 verður haldið algjöriega aðskildu í bókum SI á 
sérstökum reikningi.

2
Fénu verður öllu ráðstafað tii tiltekinna verkefna, fyrst og fremst á sviði menntamála 
í þágu iðnaðarins, en þau eru:

a) Verkefni sem þegar er unnið að og skuidbindingar eru um. Þær skuldbindingar 
verða efndarog varið til þeirra ákvörðuðum fjármunum.

Tœkniskólinn - skóli atvinnulífsins
til tækjakaupa, kennsiugagna, bættrar kennsiu,
hvatningar nema og kennara. 50.000.000
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Háskóli íslands
verkfræði- og náttúruvísindasvið 
v/raunvísinda- og verkfræðideilda
til tækjakaupa, kennsiugagna, bættrar kennsíu,
hvatningar nema og kennara. 40,000.000

HáskóSinn í Reykjavík,
tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild
til tækjakaupa, kennslugagna, bættrar kennslu,
hvatningar nema og kennara. 30,000,000

IÐNMENNT v/Iðnú bókaútgáfu
til námsgagnagerðar fyrir iðn- og starfsnám á framhaidsskólastigi. 30.500.000

Viðskiptasmiðja Kiaks
vegna náms sem gefur frumkvöðlum möguleika á að stofna ný fyrirtæki 
eða koma fyrirtækjum sfnum á rétta braut
Viðskiptasmiðjan er hraðbraut nýrra fyrirtækja. 4.000.000

Hátækni- og sprotavettvangur
Vettvangurinn hefur það verkefni að vinna að eflingu- og uppbyggingu 
hátækni- og sprotafyrirtækja, Að verkefninu koma fjögur ráðuneyti og 
fern hagsmunasamtök úr hátækni- og sprotageiranum 7.000.000

Samtals: 161.500.000

b) Verkefni sem öil iúta að menntamálum og eflingu náms er tengist iðnaði í víðum 
skilningi. í þessi verkefni skai varið fjármunum að tiitekinni hámarksfjárhæð. Fari svo 
að innheimt iðnaðarmálagjaid hrökkvi ekki til skai framiagið tii hvers verkefnaflokks 
skert hlutafalislega.

Tilraunanámsbraut
Samstarf Tækniskóians og Reykjavíkurborgar um sérstaka
námsbraut fyrir grunnskólabörn tii að kynna þeim iðn- og tækninám alit að 10.000.000

Námsefnisgerð
Styrkir til námsefnisgerðar á ölium skólastigum sem styður
sérstakiega við iðn-, tækni- verk- og raungreinar aiit að 25.000.000

Vinnustaðanám
Styrkir tii fyrirtækja tii að gera þeim kieift að taka
iðnnema í vinnustaðaþjáífun allt að 30.000.000

Námskynning
Nauðsyniegt er að hvetja ungt fólk til þess að hasla sér vöii 
í iðn~, verk- og tæknigreinum á framhaidsskóla- og háskóiastigi,
Til að standa straum af gerð kynningarefnis og augiýsinga allt að 23,500.000

Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Skóiinn erstærsti framhaldsskóii iandsins og fiaggskip iðn-, tækni- 
og starfsmenntunar í iandinu.
Niðurskurður á fjármagni tii menntamáia er skóianum þungur í
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skauti enda kennsla á sviði skólans dýr. Hér er gert ráð fyrir 
sérstöku framlagi til rekstar skólans. alit að 25.000.000

Samtals allt að 113.500.000

c) Verkefni sem tengist Tækniþróunarsjóði. Til þess verkefnis rennur allt það fé sem 
kann að innheimtast og ekki rennur til þeirra verkefna sem áður eru talin. Miðað við 
þær áætlanir sem fjárlög gera ráð fyrtr má ætia að framlagið verði a.m.k. 25 miiljónir 
en hugsanlegt er að það verði minna. Það ræðst af hverjar verða heimtur gjaldsins.

Samtals er gerð ráð fyrir að heiidarráðstöfun verði 300.000.000 sem er í samræmi 
áætianir ríkissjóðs.

3
Að svo míkíu íeyti sem gjaldinu er varið til fyrirtækja vegna t.d. vinnustaðanáms skal 
þess gætt að allir greiðendur sitji við sama borð um aðgang að styrk enda uppfylii 
þeir almenn skilyrði.

4
Ekkert af fénu rennurtil rekstrar Samtaka iðnaðarins.

5
Samtök iðnaðarins skila iðnaðarráðuneytinu ítarlegri skýrslu um ráðstöfun gjaldsins. 
Ráðuneytið hefur eftirlit með ráðstöfun íðnaðarmálagjaidsíns og gerir opinberlega 
grein fyrir ráðstöfun þess.

SAMTÖK IÐNAÐARINS

aðstoðarframkvæmdastjóri
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