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Málefni: Umsögn stjórnar Útflutningsráðs íslands, samþykkt á stjórnarfundi 25.
nóvember, um frumvarp til laga um íslandsstofu. Þskj. 175 -158. mál.

Almennt:
e /  /

A fundi stjornar Utflutningsráðs Islands 25. mars sl. var kynnt frumvarp til laga um 
íslandsstofu. Var almenn ánægja meðal stjórnarmanna með frumvarpið. Á fundinum 
kom sérstaklega fram að frumvarpið hefði þá þegar verið kynnt og samþykkt í 
ríkisstjórn, en að óvíst væri að það næði fram að ganga á þinginu sem þá stóð.

Stjórn Útflutningsráðs fagnar því að ofangreint frumvarp sé nú komið ( þinglega 
meðferð og tekur undir megintilgang laganna um að æskiíegt sé að samhæfa eftir mætti 
málaflokka er snúa að útflutningsaðstoð, markaðsstarfi ferðaþjónustu, kynningu á 
kostum landsins fyrir erlenda fjárfesta og almennum ímyndar og orðsporsmálum, Með 
slíkri samhæfingu yrði stuðlað að bættri samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, eflingu 
utanríkisviðskipta, fjölgun ferðamanna tii landsins og aukinni erlendri fjárfestingu. Borgartún 35 
Allir þessir þættir leiða til aukinnar gjaldeyrisöflunar fyrir þjóðarbúið, sem oft var þörf'O Box 100(1
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Frá því að frumvarpið var kynnt fullbúið á Alþingi á 136. löggjafarþingjU(pskj. 831- 455.ww  ̂ ís 
mál) hafa þó verið gerðar á því veigamiklar breytingar, sem snúa að'verkaskiptingu



stjórnar íslandsstofu. Áður var gert ráð fyrir að stjórn skipti sjálf með sér verkum, en nú
s

er gert ráð fyrir að utanríkisráðherra skipi formann stjórnar íslandsstofu. Er þessi 
breyting óásættanleg.

/  /

Samkvæmt frumvarpinu verður Islandsstofa byggð á grunni Utflutningsráðs og á
íslandstofa að yfirtaka 511 réttindi og skyldur Útflutningsráðs. Saga Útflutningsráðs og
áður Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins teygir sig allt aftur til inngöngu íslands í
fríverslunarbandalag Evrópu árið 1971 og hefur Útflutningsráð ávallt verið sjálfstæð
stofnun með sérstaka stjóm sem er að meirihíuta skipuð fulltrúum atvinnulífs og hefur
stjórnin sjálf skipt með sér verkum. Engan skugga hefur borið á samstarf fulltrúa
atvinnurekenda og hins opinbera í stjóminni. Þessi skipan mála helgast af því að
fjármögnun starfseminnar hefur allt frá upphafi verið með sérstakri gjaldtöku af
atvinnulífinu án beinna fjárveitinga á fjárlögum. í lögunum um fslandsstofu er áfram
gert ráð fyrir að starfsemin verði fjármögnuð beint með gjaldtoku á atvinnulífið, með
markaðsgjaldinu sem Útflutningsráð er nú fjármagnað með, og er önnur fjármögnun
ekki föst í hendi. Eru því engin gxld rök fyrir breytingum á verkaskiptingu
stjórnarmanna.

Stjórn Útflutningsráðs minnxr á þau augljósu sannindi að þjónusta á því sviði sem 
íslandsstofa á að sinna snýr að íslenskum fyrirtækjum -  það er þeirra samkeppnishæfni 
sem er í húfi, þeirra markaðsstarf sem verið er að efla og aðeins þau geta aukið 
gjaldeyristekjur þjóðarbúsins. Því er eðlilegt að stofnanir á þessu sviði séu sem mest á 
forræði atvinnulífsins og að ábyrgðarhlutverk þeirra snúi að fyxirtækjunum, þannig að 
þær hafi þeirra hagsmuni að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Þess vegna telur stjómin 
nauðsynlegt að fslandsstofa hafi raunverulega stjórn, sem sé að meirihluta skipuð 
fulltrúum breiðs hóps úr atvinnulífinu eins og verið hefur í stjórn Útflutningsráðs, og að 
sú stjórn skipti sjálf með sér verkum og hafi óskert umboð til að móta stefnu 
íslandsstofu og starfsemi hennar með hagsmuni íslenskra fyrxrtækja í fyrirrúmi.

Um leið og stjórnin ítrekar mikilvægi sjálfstæðrar stöðu stjórnar íslandsstofu, þá telur 
hún um leið eðlilegt að í hinum nýju lögum um íslandsstofu verði sett ákvæði um 
ábyrgð og skyldur þeirra sem sitja í stjórn stofunnar.
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Stjórn Utflutningsráðs bendir einnig á að Islandsstofu er ætlað veigamikið hlutverk við 
að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar og markaðsstarfi. 
Hefur Ferðamálastofa hingað til sinnt slíkum verkefnum fyrir hönd hins opinbera. 
Vegna þessara breytinga er eðlilegt að 3. mgr. 4 gr. laga um skipan ferðamála verði 
breytt þannig að íslandsstofa fari óskorað með markaðs- og kynningarmál 
ferðaþjónustunnar í samræmi við ákvörðun ráðherra ferðamála hverju sinni, en ekki 
Ferðamálastofa.

Fh. stjórnar Útflutningsráðs fslands

ín Ásbergsson 
framkvæmdastjóri


