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Alþingi

Til Utanríkismálanefndar Alþingis

Hafnarfirði, 07.12.2009

Athugasemd vegna frumvarps um íslandsstofu

Fram komnar hugmyndir iðnaðarráðherra um stofnun íslandsstofu gefa til kynna að 
hennar hlutverk verði að annast vissa þætti úr starfsemi Otflutningsráðs ásamt 
markaðsstarf Ferðamálastofu, en að ráðgjafarsviði og fræðslusviði verði dreift á 
aðrar stofnanir Iðnaðarráðuneytisins.

Undirritaður hefur af þessu töluverðar áhyggjur. Ég er einn þeirra fjölmörgu sem 
notið hefurfræðslu, ráðgjafarog handleiðslu Útflutningsráðs á undanförnum árum. 
Fyrst með þátttöku í ÚH-námskeiði (Útflutningsaukning og hagvaxtar námskeiði) árið 
2006-2007. [ kjölfar námskeiðsins hef ég og mitt fyrirtæki verið í miklu og góðu 
sambandi við starfsmenn Útflutningsráðs og gengið í smiðju þeirra þegar þess hefur 
verið óskað af okkar hálfu. Við höfum nýtt okkur ráðgjöf og leiðsögn Útfutningsráðs 
og utanríkisþjónustunnar í markaðssókn okkar erlendis og teljum að sá árangur sem 
við höfum náð í dag sé ekki síst að þakka öflugri þjónustu Útflutningsráðs sem 
kemur í kjölfar þátttöku í ÚH-verkefninu og þeirra góðu tengsla sem skapast hafa 
við Útflutningráð í kjölfar þess.

Fyrirtæki okkar hefur unnið markvisst að því á undanförnum misserum að afla 
fyrirtækinu verkefna erlendis og með auknum þunga eftir að Ijóst varð að innlendur 
markaður fyrir arkitektaráðgjöf er hruninn í kjölfar bankakreppunnar. Við höfum lagt 
megináherslu á tvö markaðssvæði (Noreg og Kanada) og orðið vel ágengt á báðum 
þessum mörkuðum.

Ég vil því ítreka þá skoðun mína að ég tel að fræðslu- og ráðgjafarstarfsemi 
Útflutningsráðs hafi skipt sköpum fyrir nálgun okkar og árangri. Ég tel að verði 
þessum þáttum starfseminnar skipt upp og teknir úr samhengi þá hljótist af skaði 
fyrir íslenski fyrirtæki sem hyggjast sækja á erlenda markaði. Við þær aðstæður sem 
skapast hafa hér á landi er gríðarleg þörf fyrir bakhjarl sem tengir þekkingu og 
þjálfun innanlands við markaðskynningu og markaðssókn erlendis. Slíkan bakhjarí er 
að finna í starfsháttum Útflutningsráðs og slíkan bakhjarí má ekki knésetja.

Virðingarfyllst,

Jón Ólafur Ólafsson, 
arkitekt FAl FSSA
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