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llmsögn um framvarp til laga um íslandsstofu 158. mál.

FerðamálasamtÖk íslands vilja koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarp til laga 

um stofnun ísiandsstofu mál nr. 158 á þingskjaii 175

Hlutverk Ferðamálasamtaka íslands (FSÍ)

Ferðamálasamtök íslands eru hagsmunasamtök ferðaþjónustuaðila um allt land, stórra og 

smárra. Ailir sem starfa að ferðaþjónustu geta tekið þátt í starfi samtakanna. Ferðamálafélög, söfn og 

setur og sveitarfélög eiga einnig aðild að samtökunum

Stjórn FSÍ skipa 8 fulltrúar, hver frá sfnum landshluta en formaður er kjörinn beinni kosningu á 

aðaifundL Þessi samstarfsvettangur ervíðtæk uppspretta hugmynda og þar fer fram starf grasrótarinnar 

í ferðaþjónustunni. Aðildargjöld eru í lágmarki sem stuðlar að breiðri þátttöku,

Ferðamálasamtök landshlutanna hafa verið helstu stofnendur og eigendur markaðsstofa 

landshlutanna og uppiýsingamiðstöðva um allt land.

Aðkoma FSÍ að íslandsstofu

Stjórn FSÍ styður stofnun fslandsstofu heilshugar og þær tilraunir sem verið er að gera til að 

sameina og samþætta starf mikilvægra aðila í ferðaþjónustu með það að markmiði að nýta þekkingu og 

fjármagn á sem hagkvæmastan hátt Útflutningsráð hefur m.a. staðið afar vel að ýmsum námskeiðum 

fyrir ferðaþjónustuna sem hafa stóraukið samstarf innbyrðis og styrkt tengsl Úí við grasrótina.

Stjórn Ferðamálasamtaka íslands viil þó gera alvarlega athugasemd við 3 greín frumvarpsins.

Þar kemur fram stjórn íslandsstofu skuli skipuð 9 mönnum, 4 skipaðir af ráðuneytum og 5 af Samtökum 

atvinnulífsins. Þarna er ekki gert ráð fyrir þvl að Ferðamálasamtök ísiands eigi fulltrúa.

Ferðamálasamtökin og markaðsstofurnar eru einn helsti vettvangur markaðssetningar íslands 

gagnvart erlendum ferðamönnum ásamt Ferðamálastofu og flugfélögunum. Þetta gerist bæði á netinu og 
með útgáfu bækiinga. Blaöamenn og greinahöfundar allstaðar að úr heiminum koma tugum og 

hundruðum saman til fslands og oftar en ekki hefur það fallið í hlut markaðsstofa landshlutanna að veita 
þessu fólki aðstoð meðan það dvelur á landinu og kynna fyrir því kosti fslands sem ferðamannaparadísar.

í athugasemdum með frumvarpinu stendur m.a.: J fyrsta lagi er íslandsstofu ætlað að setja 
skýran ramma utan um ímyndar- og kynningarmál fslands þar sem aðilar í útflutningi, ferðaþjónustu og 

þekkingariðnaði koma til samstarfs við hið opinbera um að efla og standa vörð um orðspor ísiands 

erlendis. Skal fslandsstofa byggja starf sitt á bestri fáanlegrifagþekkingu á svið i... ferða og ímyndarmála".



Stjórn FSÍ getur ekki séð að kynningarmál ísiands í ferða og Imyndarmálum verði með „bestrl 

fáanlegri fagþekkingu án aðkomu fulltrúm þeirra sem starfa í grasrót ferðaþjónustunnar á íslandi, 

mikilvægustu hagsmunasamtaka atvinnugreinarinnar. Minnt skal á í þessu sambandi að FSÍ á tvo fulitrúa 

í Ferðamálaráði
Það er ekki nóg að Samtök atvinnuiífsins skipi fulltrúa í stjórnina.þó vænta megi þess að þeir leiti f 

raðir Samtaka ferðþjónustunnar, SAF með tilnefningu einhverra.. Innan raða SAF er vissulega fjöldi 

ferðaþjónustufyrirtækja, og flest þau stærstu en þó eru þau innan við 300 en í gagnagrunni 

Ferðamálastofu eru nærri 1900 aðilar sem stunda ferðaþjónustu í einhverri mynd. Ferðamálasamtök 

íslands eru málssvari þeirra og hafa sterka tengingu við landsbyggðina á þessu sviði
Ferðamálasamtök íslands fara fram á að samtökin fái 2 fulltrúa í stjórn íslandsstofu og verði 

3ju grein frumvarpsins breytt til samræmis við það.

Það vekur líka spurningar að utanríkisráðherra skipi formann stjórnar en í Útflutningsráði hefur 

verið venja að stjórnin skipti með sér verkum, sem eykur sjálfstæði ráðsins gagnvart ríkisvaldinu.

í markaðsstarfi eins og á að reka í íslandsstofu er reynsla, þekking og hagsmunir atvinnulífsins 

meiri en opinberra aðilaog því ætti formaðurinn að okkar mati að vera tilnefndur af fulltrúm 

atvinnulífsins..

Stjórnin óskar vinsamlegast eftir viðtali við Utanríkismálanefnd Alþingis og/eða Iðnaðarnefnd 

eftir atvikum vegna þessara athugasemda.

Virðingarfyllst,

Fh stjórnar FSÍ

Unnur Halldórsdóttir 
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Afrit: Iðnaðarráðuneytið og Ferðamálastofa


