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Minnisblað

Til: Atvinnuveganefnd Alþingis

Frá: Byggðastofnun

Efni: Lög um ívilnanir til nýfjárfestinga

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um ívilnanir til nýfjárfestinga er nú til 
meðferðar í atvinnuveganefnd Alþingis. I frumvarpinu er meðal annars lagt til 
að áður en nefnd skv. 11. gr. gerir tillögu til ráðherra vegna umsóknar um ívilnun 
skuli hún leggja mat á arðsemi fjárfestingarverkefnisins. Einnig skuli nefndin afla 
mats Byggðastofnunar á byggðaþróun og áhrifa á atvinnulíf.

Ljóst er að flest fjárfestingarverkefni sem kunna að eiga rétt á ívilnun eru af 
þeirri stærðargráðu að áhrifa þeirra mun gæta, ekki aðeins á viðkomandi 
vinnusóknarsvæði heldur einnig á aðliggjandi svæðum, næstu stóru 
þéttbýlisstöðum. Einnig á höfuðborgarsvæðinu. Við áhrifamat einstakra 
fjárfestingarverkefna verður því að horfa bæði til staðbundinna áhrifa og 
heildaráhrifa.

Byggðastofnun hefur um skeið unnið stöðumat einstakra landshluta samkvæmt 
svæðaskiptingu sóknaráætlana sem hafa má til hliðsjónar. Helstu þættir sem 
koma til skoðunar í slíku áhrifamati eru: Almenn lýsing á stöðu svæðisins. 
Íbúaþróun svæðis á umliðnum árum. Búferlaflutningar til og frá svæði. 
Aldursdreifing íbúa, kynjasamsetning og menntunarstig. Atvinnuleysi og 
atvinnustig. Lýsing innviða, hvaða kröfur um bætta innviði 
fjárfestingarverkefnið kallar á og hver samfélagsleg áhrif slíkar úrbætur hafa, til 
dæmis hvað varðar stækkun og/eða sameiningu vinnusóknarsvæða.

Leggja þarf mat á hvaða áhrif fjárfesting samkvæmt ívilnunarsamningi hefur á 
nærsamfélag til framtíðar, bæði hvað varðar fjölda starfa, bein og óbein, svo og 
starfasamsetningu. Hver áhrif fjárfesting hefur á störf fyrir konur. Áhrif 
fjárfestingar á fjölda starfa fyrir fólk með iðnmenntun og háskólamenntun. 
Gerð er spá um heildarfjölgun íbúa og áhrif fjölgunar á eftirspurn eftir þjónustu 
bæði einkaaðila og opinberra. Einnig þarf að skoða heildaráhrifin á viðkomandi 
sveitarfélag hvað varðar þjónustuframboð tekjur og útgjöld.

Hafa þarf í huga að í einhverjum tilvikum getur komið til fjárfestinga í 
orkumannvirkjum, virkjunum og flutningslínum raforku en einnig getur verið 
um að ræða hafnir og vegi. Slíkar fjárfestingar hafa tímabundin störf í för með 
sér en tiltölulega fá framtíðarstörf og hafa því ekki varanleg áhrif á íbúafjölda.
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Hvað varðar möguleg áhrif á samkeppnismarkað má hafa til hliðsjónar 
svohljóðandi ákvæði í lokamálsgrein 4. gr. reglugerðar um Byggðastofnun nr 
347/2000: „Byggðastofnun skal við ákvarðanir sínar gæta jafnræðis milli aðila 
sem eru í  sambærilegri stöðu. Þess skal sérstaklega gætt að fyrirgreiðsla 
stofnunarinnar til fyrirtækja og einstaklinga raski sem minnst 
samkeppnisaðstöðu annarra atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni."

Sauðárkróki 20. maí 2015 
F.h. Byggðastofnunar

Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri,
Snorri Björn Sigurðsson forstöðumaður þróunarsviðs.
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