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Utanríkismálanefiid Alþingis 
Alþingishúsinu við Austurvöll 
150 Reykjavík
Utanríkismálanefhd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Byggðastofnunar um fhmivarp til laga 
um íslandsstofu, mál 158.
Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni 
og miðast eftirfarandi umsögn við áhrif tillagnanna á þá þætti. Ekki hefur verið fjallað um 
umsögnina í stjóm stofhunarinnar.
Tillagan felur í sér að stór hluti af markaðsstarfi opinberra aðila erlendis er færður til 
nýrrar stofhunar. Þar ber hæst starfsemi Útflutningsráðs, en einnig erlend markaðssetning 
ferðaþjónustu og á sviði menningarmála. í framsögu utanríkisráðherra kom fram að 
lögunum er m.a. ætlað að efla markaðssókn í ferðamálum og nýta þekkingu Útflutningsráðs 
á markaðsmáalum til að samræma markaðsstarf erlendis.
Útflutningsgreinar eru burðarásar atvinnustarfsemi á landsbyggðinni og ferðaþjónusta er 
útflutningsgrein í þeim skilningi að hún aflar erlends gjaldeyris með því að laða hingar 
erlenda ferðamenn. Meginhluti lána Byggðastofhunar og mikill hluti af öðru starfi 
stofhunarinnar hefur tengst þessum útflutningsgreinum beint eða óbeint.
Byggðastofhun hefur verið einn öflugasti bakhjarl ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni 
og eru lán stofhunarinnar til þessara fyrirtækja nú um 4,5 milljarður. Lánin hafa verið veitt til 
iippbyggingar á gistirými og til vöruþróunar hjá afþreyingarfyrirtækjum í ferðaþjónustu, alls 
eru 105 ferðaþjónustufyrirtæki í viðskiptum við Byggðastofhun. Þá á Byggðastofiiun hlutafé í 
22 ferðaþjónustufyrirtækjum á landsbyggðinni. Starfsfólk Byggðastofiiunar hefur haft náin 
tengsl við rannsóknastarf og nýsköpun í ferðaþjónustu, meðal annars með umsjón 
Byggðastofhunar með NPP og NORA, sem eru fjölþjóðleg verkefhi sem hafa í mörgum 
tilvikum tengst ferðaþjónustu. Starfsfólk Byggðastofiixmar hefur hafl yfirumsjón með 
styrkveitingum vegna vöruþróunar og markaðssetningar ferðaþjónustu á landsbyggðinni og 
haft eftirlit með framgangi verkefna og borið ábyrgð á árangursmati. Byggðastofiiun hefur að 
auki komið að fjölmörgum verkefiium sem tengjast ferðaþjónustu.
Byggðastofnun hefur átt gott samstarf við þá aðila sem frumvarpinu er ætlað að sameina 
krafta hjá. Stofhunin væntir því góðs samstarfs við íslandsstofu og gerir ekki athugasemdir 
við frumvarpið, en væntir þess að tekið verði tillit til þeirra athugasemda sem fram hafa 
komið um málið við endanlegan frágang þess hjá Alþingi.
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