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Tillaga til þingsályktunar um mótun klasastefnu 
28. mál til umsagnar

Íslenski ferðaklasinn þakkar atvinnuveganefnd Alþingis fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn 
um ofangreinda þingsályktunartillögu.

Íslenski ferðaklasinn var formlega stofnaður í mars 2015 eftir ítarlegan undirbúning með fundum 
um allt land frá því snemma á árinu 2012. Að kortlagningu klasans komu helstu hagaðilar og 
strax var ljóst að breið aðkoma þeirra sem starfa í virðiskeðju ferðaþjónustunnar var æskilegust.

Hlutverk klasans gengur út á það að efla fyrirtæki til nýsköpunar, auka verðmætasköpun þeirra, 
byggja brýr frá fyrirtækjum til bankastofnanna, fjárfesta, háskólasamfélasins og ríkisins ásamt 
því að tengja saman fyrirtækin sjálf. Þannig myndast mikilvægur suðupottur nýrra hugmynda og 
öflugt samstarf milli fyrirtækja í samkeppni verður drifkraftur nýrra verkefna.

Frá stofnum klasans 2015 til dagsins í dag hafa um 50 aðilar gerst formlegir aðildafélagar að 
Íslenska ferðaklasanum en þetta eru aðilar úr breiðum hópi þeirra sem hafa hag að því að 
ferðaþjónusta verði í fararbroddi í íslensku hagkerfi til framtíðar. Aðildafélagar að klasanum eru 
m.a háskólar, verkfræðistofur, lögfræðistofur, bankar, hagsmunasamtök, sveitarfélög, ferðafélög, 
opinberar stoðstofnanir og svo auðvitað kjarna starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja.

Í ársbyrjun 2018 tóku Íslenski ferðaklasinn og Íslenski sjávarklasinn höndum saman um opnun á 
Húsi ferðaklasans sem hefur breytt miklu í þróun og uppbyggingu klasasamstarfsins. Hús 
ferðaklasans er þannig eitt af burðar verkefnum klasans ásamt áherslu á ábyrga ferðaþjónustu, 
auknar fjárfestingar í hæfni og gæðum auk þess að vinna með mismunandi landshlutum að 
sérstöðugreiningu svæða og uppbyggingu áfangastaða.

Nýsköpun er leiðarljós klasa og eitt af mikilvægustu áherslum í klasafræðum, að verið sé að ýta 
hlutum hraðar áfram, með meiri gæðum og sterkari teymum. Verkefni sem unnin hafa verið á 
vettvangi klasans sem snúa að frumkvöðlum, nýjum fyrirtækjum og nýjum hugmyndum innan 
starfandi ferðaþjónustu fyrirtækja telja í dag um 30 ný fyrirtæki í gegnum Startup Tourism sem 
er samstarfsverkefni Ferðakasans og Icelandic Startups og 20 nýjar hugmyndir eða þróun á
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fyrirtækjum í gegnum Ratsjánna sem er samstarfsverkefni Ferðaklasans og 
Nýsköpunarmiðstöðvar.

Önnur mikilvæg frumkvöðla og nýsköpunarverkefni sem unnin eru á vettvangi klasans eru 
Ferðalausnir -  stafræn tækifæri sem er unnið í samstarfi við Ferðamálastofu ásamt 
IcelandTravelTech sem unnið er af þróunarhóp aðildafélaga ásamt Ferðamálastofu.

Íslenski ferðaklasinn telur það mjög mikilvægt fyrir samkeppnishæfni Íslands í alþjóðlegu 
umhverfi að opinber klasastefna verði að veruleika. Skipun starfshóps yrði öflugt skref í þá átt.

Er það skoðun Ferðaklasans að mikilvægt sé að starfshópi sé þá veittur nægur frestur til að koma 
saman skýrslu sem sé vel ígrunduð og faglega unnin. Að henni fylgi ítarleg aðgerðaráætlun sem 
studd verði með nauðsynlegu fjárframlagi. Ferðaklasinn vill jafnframt undirstrika mikilvægi þess 
að í starfshópnum eigi sæti færustu sérfræðingar á þessu sviði á Íslandi auk þess sem aðkoma 
erlendra sérfræðinga sé æskileg.

Mikilvægt er að skýra hlutverk ríkisins gagnvart starfandi klösum á Íslandi betur og skilgreina 
með hvaða hætti aukið samstarf gæti elft nýsköpun, samkeppnishæfni og aukna verðmætasköpun 
um land allt.

Að lokum vill Ferðaklasinn leggja áherslu á að þeir íslensku klasar sem nú þegar eru starfandi fái 
að koma að mótun opinberu klasastefnunnar.

Íslenski ferðaklasinn er reiðubúinn til að veita frekari upplýsingar og/eða aðstoð sé þess óskað.
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