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Umsögn Ferðamálastofu: frumvarp til laga um íslandsstofu 
Þskj.: 175,158. mál.

Vísað er í beiðni um umsögn sem barst með tölvupósti 16.11.2009. Fremst eru breytingartillögur 
Ferðamálastofu við lagafrumvarpið settar fram, en í kjölfarið er gerð nánari grein fyrir forsendum 
tillagnanna, auk þess sem að settar eru fram ýmsar ábendingar sem Ferðamálastofa telur mikilvægt 
að hafðar verði í huga við umfjöllun um frumvarpið. Undirrituð er reiðubúin að koma á fund 
fagnefnda Alþingis til að ræða afstöðu Ferðamálastofu til frumvarpsins.

Ferðamálastofa eerir eftirfarandi brevtingartillögur við framlaet frumvarp:
1. í greinargerð með 2.gr.a. verði lögð áhersla á mikilvægi þess að í stjórnskipan íslandsstofu 

verði samvinna milli þessara tveggja stofnana tryggð með formlegum hætti, til að tryggja að 
unnið verði út frá hagsmunum ferðaþjónustunnar, samlegð verkefna á mismunandi sviðum 
og að umboð hvorrar stofnunar fyrir sig sé skýrt á hverjum tíma.

2. í 2.gr.b. verði orðalagi breytt með eftirfarandi hætti: „að veita hágæðaþjónustu og ráðgjöf á 
sviði markaðsstarfsemi og kynningarmála í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og 
þjónustu."

3. í stað eftirfarandi orðalags í greinargerð með 2.gr.c.:
„markaðs- og kynningardeild Ferðamálastofu verði rekin innan vébanda íslandsstofu sem 
mun fá það lögbundna hlutverk með þessu frumvarpi að laða til landsins erlenda 
ferðamenn."
komi:
„markaðs- og kynningarstarf Ferðamálastofu gagnvart erlendum mörkuðum verði rekið 
innan vébanda íslandsstofu sem mun fá það lögbundna hlutverk með þessu frumvarpi að 
laða til landsins erlenda ferðamenn. Skipurit íslandsstofu mun taka mið af þörfum 
ferðaþjónustunnar og verkefni flytjast milli stofnana eftir því sem fagsvið íslandsstofu verða í 
stakk búin til að taka við þeim."

4. Lagt er til að 3. gr. verði breytt með eftirfarandi eða sambærilegum hætti, til að tryggja hlut 
ferðaþjónustunnar í stjórn íslandsstofu:
„Stjórn íslandsstofu skipuleggur og ákveður verkefni hennar. Stjórnina skipa níu menn valdir 
til þriggja ára í senn. Utanríkisráðherra skipar þrjá stjórnarmenn eftir tilnefningu Samtaka 
atvinnulífsins, tvo stjórnarmann eftir tilnefningu SAF, einn stjórnarmann eftir tilnefningu 
forsætisráðherra, tvo eftir tilnefningu iðnaðarráðherra þar af annan frá Ferðamálastofu og 
einn eftir tilnefningu menntamálaráðherra. Utanríkisráðherra skipar jafnframt formann 
stjórnar úr þessum hópi. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Stjórnin skiptir að öðru 
leyti með sér verkum. [...]
Stjórn skal, í samráði við fagráðuneyti, skipa sérstaka verkefnastjórn um áherslur í 
fjárfestingum erlendra aðila á íslandi. Stjórn íslandsstofu skal jafnframt byggja á tillögum 
Ferðamálaráðs, sbr. 6.gr. 1.73/2005, um markaðssetningu íslenskrar ferðaþjónustu erlendis í 
áætlanagerð ár hvert."
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l.tl. 5.gr. breytist með eftirfarandi hætti:
„1. Markaðsgjald, 0,05% sem lagt er á gjaldstofn til greiðslu tryggingagjalds eins og hann er 
skilgreindur í III. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald. Markaðsgjald skal m.a. nýtt í 
rekstur, starfsmannahald og aðra kjarnastarfsemi fslandsstofu hverju sinni, auk verkefna sem 
m.a. lúta að samlegðaráhrifum, ímyndarvöktun og sameiginlegri landkynningu hinna ólíku 
atvinnugreina. Um álagningu og innheimtu markaðsgjalds fer eftir ákvæðum þeirra laga. 
Markaðsgjald má draga frá tekjum þess rekstrarárs þegar stofn þess myndaðist."



Greinargerð með breytingartillögum

Markmiðið með stofnun íslandsstofu skv. frumvarpi til laga er metnaðarfullt, enda tímabært að efla 
og samræma markaðssetningu íslenskrar vöru og þjónustu á erlendri grundu. Það skal þó á það minnt 
að í leit að hagræðingu og/eða samlegðaráhrifum er hætta á að litið verði fyrst og fremst til almennra 
markaðsaðgerða sem taka lítið sem ekkert tillit til sérþarfa atvinnugreina og/eða þeirra markhópa 
sem gert er ráð fyrir að stíla inn á. Trygg aðkoma fagráðuneyta/stofnana, en ekki síður fulltrúa 
atvinnugreinanna sjálfra þarf að vera með þeim hætti að tekið sé tillit til mismunandi þarfa.

Frumvarp um íslandsstofu tekur nær einvörðungu til starfsemi tveggja stofnana, Útflutningsráðs og 
Ferðamálastofu, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir víðtæku starfi í þjónustu annarra atvinnugreina, þ.á.m. 
hinna skapandi greina. Mikilvægt er að skilgreina aðkomu þeirra að starfsemi íslandsstofu.

Afar mikilvægt er að tryggja samskiptaleiðir og öfluga samvinnu milli þeirra stofnana sem sinna munu 
stuðningi á mismunandi sviðum atvinnuuppbyggingar, jafnframt því að verkaskipting milli hinna ólíku 
stofnana verði skýr til að koma í veg fyrir óskilvirka nýtingu opinbers fjár.

Minnt er á að starfsemi Ferðamálastofu teygir sig alla leið frá uppbyggingu á heimaslóð til þess að 
taka á móti og/eða þjóna innlendum-, erlendum söluaðilum og neytendum/ferðalöngum sem vilja 
sækja landið og þjóðina heim. Til að stuðla að hagkvæmni í nýtingu fjármuna er eðlilegast að vinna 
kynningar og markaðsstarf á erlendum mörkuðum og innanlands samhliða, en gert er ráð fyrir því að 
markaðssetning innanlands verði áfram á könnu Ferðamálastofu.

Áður en að stofnun íslandsstofu kemur, þarf að hlúa að afar mörgum útfærsluatriðum, s.s. með 
hvaða hætti fagþekking og reynsla flyst frá Útflutningsráði og Ferðamálastofu til hinnar nýju 
stofnunar. Þar sem ekki er gert ráð fyrir að íslandsstofa verði ríkisstofnun er Ijóst að ekki verður hægt 
að flytja starfsfólk Ferðamálastofu án þess að því gefist kostur á að semja um kaup og kjör á nýjum 
forsendum. Hið sama gildir um starfsfólk Útflutningsráðs. Skilgreina þarf starfssvið stofnunarinnar 
vel, áætlaðan starfsmannafjölda á hverju sviði, svo og með hvaða hætti tryggt verður að þjónustan 
við atvinnugreinarnar skerðist ekki við breytingarnar. Verkefnisstjórn um stofnun íslandsstofu hefur 
nú starfað um nokkurt skeið og þar hefur verið unnið gott starf í þá átt að svara mörgum þessara 
spurninga. Ferðamálastofa leggur áhersla á að gengið verði fram af festu en varkárni í að koma 
þessari mikiivægu breytingu á.

Athueasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

2. gr.a
Ferðamálastofa er fagstofnun hins opinbera á sviði ferðaþjónustu og hefur víðtæku hlutverki að 
gegna þ.á.m. varðandi stuðning við markaðssetningu ferðaþjónustunnar og almenna landkynningu á 
erlendri grundu. Erlendar ferðamálastofur gegna svipuðu hlutverki.

Ferðamálastofa hér á landi gegnir einnig skilgreindum hlutverkum á sviði leyfismála og eftirlits, 
gæðum og fagmennsku, svo og atvinnuuppbyggingu og umhverfismálum, en á þeim sviðum bíða 
mýmörg afar brýn verkefni. Að þessu leyti nýtur Ferðamálastofa nokkurrar sérstöðu miðað við 
systurstofnanir sínar erlendis. Mikilvægt er að hið opinbera geti unnið út frá tiltekinni heildarsýn á 
öllum sviðum atvinnuuppbyggingar í einstökum atvinnugreinum. Virkt samráð stofnana á þessu sviði 
er því afar nauðsynlegt.

2.gr.b
Ferðamálastofa leggur áherslu á að starfsemi íslandsstofu á sviði fræðslu og ráðgjafar beinist að 
verkefnum sem lúta að markaðssetningu og kynningarstarfsemi, til að koma í veg fyrir skörun milli 
stofnana. Mikilvægt er að íslandsstofa veiti bestu fáanlegu ráðgjöf um hin ýmsu svið markaðsstarfs, 
landkynningar og ímyndarmála. Á sama tíma þarf að tryggja tækifæri fagstofnana á sviði 
atvinnuþróunar, s.s. Nýsköpunarmiðstöðvar íslands og Ferðamálastofu til þess að efla starfsemi sína 
að þessu leyti. Því þykir líklegt að um eitthvert verkefnaflæði verði að ræða frá Útflutningsráði til 
þessara tveggja stofnana við stofnun íslandsstofu.



2.gr.c
í greinargerð með frumvarpi er tilgreint að „markaðs- og kynningardeild Ferðamálastofu verði rekin 
innan vébanda íslandsstofu sem mun fá það lögbundna hlutverk með þessu frumvarpi að laða til 
landsins erlenda ferðamenn." Ferðamálastofa bendir vinsamlegast á að innan vébanda hennar er 
engin deild sem heitir þessu nafni og hefur ekki verið.

Ferðamálastofa sinnir í dag fjölmörgum verkefnum á sviði markaðsmála, smáum og stórum og 
mikilvægt að staða þeirra verði tryggð við stofnun íslandsstofu. Af minni verkefnum má nefna 
upplýsingaveitu og svörun fyrirspurna í síma og um net; en af stærri verkefnum má nefna 
íslandsvefinn www.visiticeland.com, sem er eitt mikilvægasta landkynningartól íslands. Ljóst er að til 
að íslandsstofa geti tekið yfir íslandsvefinn og haft umsjón með öðrum íslenskum kynningarvefjum 
þarf að stofna til öflugs fagteymis á þessu sviði á íslandsstofu, sér í lagi ef fyrirhugað er að auka 
samlegð í landkynningarmálum íslands á vefnum. Engin stofnun hins opinbera í dag hefur yfir að 
ráða slíkri deild, þannig að um nýja starfsemi yrði að ræða.

3.gr.
íslandsstofa mun gegna mikilvægu hlutverki gagnvart ferðaþjónustunni. Það skýtur því nokkru 
skökku við að hvorki er gert ráð fyrir að tryggt verði að fulltrúi SAF eigi sæti í stjórninni, né að 
ferðamálayfirvöld eigi þar tryggt sæti. Bent er á að í Ferðamálaráði er einn fulltrúi frá 
Útflutningsráði/íslandsstofu, skv. 5. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála, en skv. frumvarpinu 
um íslandsstofu á Ferðamálastofa ekki fulltrúa í stjórn íslandsstofu. Gæta þarf samræmis milli 
stofnana þannig að fagstofnun ferðamála eigi fulltrúa í stjórn stofnunar sem ætlað er það hlutverk að 
laða til landsins erlenda ferðamenn.
í 3.gr. er einnig gert ráð fyrir að sérstök verkefnisstjórn verði skipuð um markaðsmál 
ferðaþjónustunnar erlendis. Ferðamálastofa minnir á að samkvæmt lögum nr. 73/2005 um skipan 
ferðamála skal Ferðamálaráð, skipað af ráðherra ferðamála, gera árlega eða oftar, tillögu til ráðherra 
um markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustunnar. Ferðamálastofa telur afar mikilvægt að fagnefnd 
eða verkefnisstjórn leggi fram tillögur í markaðsmálum ferðaþjónustunnar ár hvert. Hins vegar skal á 
það bent að þegar er til staðar ráðgefandi ráð sem hefur þetta hlutverk með höndum og e.t.v. að 
bera í bakkafullan lækinn að fjölga þeim. Lög um íslandsstofu og lög um skipan ferðamála þarf 
þannig að samræma að þessu leyti.

5. gr.
í frumvarpinu er kveðið á um að tekjustofn Útflutningsráðs, markaðsgjaldið, verði helsti tekjustofn 
íslandsstofu en því til viðbótar komi fé til verkefna af fjárlögum, þóknun fyrir veitta þjónustu ásamt 
tekjum vegna þjónustusamninga við aðrar stofnanir og samtök. Skv. þessu munu einhver fjárframlög 
af fjárlögum færast til íslandsstofu sem og fjárframlög stofnana í formi þjónustusamninga. Allt 
ofangreint er í raun opinbert fé, skattfé, og sumt af því eyrnamerkt tilteknum verkefnum. Auk þess 
verður að gera skýran greinarmun á markaðsgjaldi annarsvegar og ráðstöfuðu skattfé hins vegar. 
Tryggja þarf að ráðstöfun skattfjár gangi ekki í berhögg við reglur hins opinbera þar um. Að mati 
Ferðamálastofu er mikilvægt að skýrt sé kveðið á um það í lagatextanum að markaðsgjaldið fari til 
skilgreindrar grunnþjónustu og rekstrar íslandsstofu, en að í þjónustusamningum sé kveðið á um 
verkefni í þágu útflutningsgreinanna. Einungis þannig er hægt að tryggja samlegðaráhrif og það að 
opinbert fjármagn nýtist betur en nú er til stuðnings við t.a.m. ferðaþjónustuna. Eigi að nýta 
fjárveitingar af fjárlögum í rekstur íslandsstofu, til hliðar við ráðstöfun markaðsgjaldsins, er að mati 
Ferðamálastofu komin upp undarleg og óskýr staða gagnvart atvinnugreinunum, sem þar að auki 
opnar á mikla takmörkun á ráðstöfun fjárveitinga hins opinbera í þau verkefni sem þeim er ætlað.
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