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Umsögn um framvarp til laga um íslandsstofu 158. mál.

Markaðsstofa Austurlands vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarp ti! laga 
um stofnun íslandsstofu mál nr. 158 á þingskjali 175

IVIarkaðsstofa Austurlands
Markaðsstofa ferðamála á Austurlandi er sjálfseignarstofnun sem að standa félag

ferðaþjónustuaðila og sveitarfélög á Austurlandi. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út upplýsinga- og
kynningarefni fyrir ferðamenn um Austurland, reka ferðaþjónustuvefinn www.east.is ,
upplýsingamiðstöð Austurlands, taka þátt í ferðakaupstefnum erlendis og vinna að ýmsum nýsköpunar 
og þróunarverkefnum til að efla ferðaþjónustu sem atvinnugrein á Austurlandi og fjölga erlendum 
ferðamönnum allan ársins hring.

Stofnun og stjórn íslandsstofu
Markaðsstofa Austurlands telur að stofnun íslandsstofu sé jákvæð, að það að færa

markaðssetningu íslands og fslenskra afurða á eina hönd sé skilvirkt skref. Ferðaþjónusta er gríðarlega 
mikilvæg og vaxandi atvinnugrein á íslandi sem skilar miklum gjaldeyristekjum. Hvernig staðið er að 
markaðssetningu íslands á erlendum vettvangi er því grundvöllur áframhaldandi vaxtar ferðaþjónustu. 
Við gerum alvarlega athugasemd við 3 grein frumvarpsins um skipan stjórnar, þar sem kemur fram að af 
9 manna stjórn skuli, 4 skipaðir af ráðuneytum og 5 af Samtökum atvinnulífsins en engum beinum 
fulltrúa ferðaþjónustunnar, hvorki markaðsstofa né Ferðamálasamtaka íslands.

FerðamálasamtÖkin og markaðsstofurnar eru einn helsti vettvangur markaðssetningar íslands 
gagnvart erlendum ferðamönnum ásamt Ferðamálastofu og flugfélögunum. Starf markaðsstofa er 
sérstaklega umfangsmikið þegar kemur að markaðssetningu þeirra svæða sem eru utan dagsferða frá 
höfuðborgarsvæðinu. Þetta gerist í gegnum vefi, með útgáfu bæklinga og leiðsögn blaöamanna- og 
bókahöfunda, auk kynnisferða með erlenda sem innlenda ferðasöluaðila. Starfsmenn markaðsstofa eru 
því í lykilhlutverki við markaðssetningu íslands.

í athugasemdum með frumvarpinu stendur m.a.: J  fyrsta lagi er íslandsstofu ætlað að setja 
skýran ramma utan um Imyndar- og kynningarmál ísiands þar sem aðilar í útflutningi, ferðaþjónustu og 
þekkingariðnaði koma til samstarfs við hið opinbera um að efla og standa vörð um orðspor íslands 
erlendis. Skal fslandsstofa byggja starf sitt á bestri fáanlegri fagþekkingu á sviði... ferða og ímyndarmála". 
Það er vandséð hvernig þetta góða markmið næst án beinnar aðkomu fulltrúa þeirra sem starfa í grasrót 
ferðaþjónustunnar á ísland en nú hafa Ferðamálasamtök tvo fuíltrúa í Ferðamálaráði.

http://www.east.is


Þrátt fyrir að einn fulltrúi í stjórn íslandsstofu kæmi frá Samtökum Ferðaþjónustunnar, SAF, ber 
þess að gæta að einvörðungu IftiEI hluti ferðaþjónustufyrirtækja eru aðiiar að SAF (um 15%). Flest 
fyrirtækin á landsbyggðinni eru afar smá og því ekki félagar í SAF (85%). SAF er hins vegar verðugur 
fuMtrúi stærri fýrirtækja sem iangflest eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu, eins og Ijóst má vera af 
ályktunum þeirra og áherslum í markaðssetningu.

Niðurstaða Markaðsstofu Austurlands er sú að æskilegast sé að ferðaþjónustan fái 2 fulltrúa í 
stjórn íslandsstofu, tílnefnda sameiginlega af markaðsstofum og Ferðamálasamtökum íslands og verði 
3ju grein frumvarpsins breytt til samræmis við það.

íslandsstofa þarf á reynslu og þekkingu fólks í ferðaþjónustu að halda til að markmið hennar nái 
fram að ganga.

Þá telur Markaðsstofa Austurlands að farsælla sé að tengja formennsku í stjórn fslandsstofu við 
atvinnulífið eins og tíðkast hefur hjá Útflutningsráði heldur en hafa ráðherraskipaðan formann án 
tilnefningar.
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