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Umsögn frumvarp til laga um íslandsstofu, þskj. 175 -158. máL

Höfuðborgarstofa -ferðamáia- og markaðsstofa Reykjavíkurborgar- fagnarfrumvarpi um íslandsstofu 
sem hefur það að markmiði að efla ímynd og orðspor íslansd, styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnuíífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins, eins og fram 
kemur í 1. grein.

í 3. grein. frumvarpsins er skilgreint hvernig stjórnin er skipuð: Stjórnlna skipa níu menn valdir til 
þriggja ára í senn. Utanríkisráðherra skiparfimm stjórnarmenn eftir tilnefningu Samtaka atvinnulífsins, 
einn stjórnarmann eftir tilnefningu forsætisráðherra, einn eftir tiínefningu iðnaðarráðherra, einn eftir 
tiínefningu mennta- og menningarmáiaráðherra og einn án telnefningar. Skal sá vera formaður 
stjórnar.
Hér er hvergi tekið fram að nokkur stjórnarmaður skuli vera tengdur ferða- og markaðsmálum. í 
athugasemd við lagafrumvarp þetta kemur eftirfarandi fram: í öðru lagi verður markaðs- og 
kynningardeiid FerðamáJastofu rekin innan vébanda íslandsstofu sem mun fá það lögbundna hlutverk 
með þessu frumvarpi að laða til landsins erlenda ferðamenn.

Mikilvægt er að ferðamálin skipi veglegan sess í starfi íslandsstofu og er áríðandi að tryggt sé með 
iögum að hluti stjórnarmanna hafi ákveðna fagþekkíngu og reynsiu af ferðamálum, ekki er nægilegt að 
fram komi að stjórninni sé heimilt að skipa sérstakar verkefnastjómir til að móta áherslur einstakra 
máJafJokka, t.a.m. hvað varðar kynningu og markaðsstarf ferðamála erlendis, eins og fram kemur í 3. 
grein.

Jafnframt er vakin athygli á því að Reykjavíkurborg er einn stærsti atvínnurekandi landsins og þar með 
greiðandi markaðsgjaldsins í gegnum gjaldstofn tryggingargjalds sem munar um. Reykjavíkurborg 
sinnir þar að auki umtalsverðu kynningarstarfi á íslenskri menningu og ferðamálum á erlendum 
mörkuðum. í Ijósi þessa er afar mikilvægt að náið og gott samstarf verði á milli íslandsstofu og 
Reykjavfkuborgar á sem fiestum sviðum.
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