
Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna
Skógarbraut 1104, 235 Reykjanesbær s. 862 2345 www.nvhuamvnd.com info&nvhuamvnd. com

Alþingi 
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komudagur 24.11.2011
Atvinnuveganefnd Alþingis 
nefndasvið v. Austurvöll, Rvík.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar 
um sókn í atvinnumálum 

þingskjal 10 -  10. mál á 140. löggj.þingi.

Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna gera eftirfarandi athugasemdir við tillöguna:

Tillagan í heild:
Makmið tillögunnar; að „greiða fyrir fjölgun starfa, styðja við hagvöxt og auka velferð" eru þörf og 
óumdeild. Í heild hefur ríkt nokkur sátt um leiðir að þeim í stórum dráttum. Sumt í þessari tillögu 
virðist vera til þess fallið að styðja og skerpa þau úrræði sem unnt er að beita, þó það hefði mátt 
útleggja hér með afdráttarlausari hætti. Um annað ríkir eflaust meiri óvissa.
Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna vinna að sömu markmiðum og tillagan greinir, en einn 
megintilgangur SFH er að efla nýsköpun og greiða fyrir framgangi gagnlegra hugmynda. Samtökin 
hafa leitað leiða til í þessu efni, og sendu nýlega tillögur sínar og ábendingar um úrbætur sem gera 
þarf til allra þingmanna, nokkurra ráðherra, stofnana og annarra sem þær varða.
Hér verða einkum gerðar athugasemdir við þá þætti tillögunnar sem snúa að nýsköpun og öðrum 
sem því sviði tengjast. Sleppt verður þeim liðum sem engar athugasemdir eru við.

I. Efnahags- og skattamál

2. Mikilvægt er að endurskoða skattlagningu fyrirtækja sem vinna að þróun og nýsköpun. Þetta var 
lítillega gert í nýlegri lagasetningu um skattalegar ívilnanir til fyrirtækja sem stunda þróun og 
rannsóknir. SFH gerðu athugasemdir við augljósa galla á þeirri lagasetningu (sjá athugasemdir um 
nýsköpunarkafla hér á eftir) en ekki var tekið tillit til þeirra frekar en endranær þegar hugvitsmenn 
eiga í hlut. Nú eru þeir gallar að koma í ljós; og eru mál vegna þeirra á leið í stjórnsýslukæru að hálfu 
félagsmanna SFH. Nauðsynlegt er að skoða í heild skattlagningu nýsköpunar ef hún á að verða til 
þeirrar uppbyggingar þjóðarhags sem stjórnvöld vonast eftir og hafa þráfaldlega lýst yfir. Það hefur 
aldrei þótt búmannlegt að slátra lömbunum til matar strax eftir burð. Ekki er skynsamlegra að drepa 
raunhæfar hugmyndir í fæðingu eins og tíðkast hefur í of miklum mæli. Samtök frumkvöðla og 
hugvitsmanna fara fram á að verða höfð með í ráðum við endurskoðun þessarar skattlagningar, sem 
og við aðra þætti sem varða starfsumhverfi nýsköpunar.

II. Vinnumarkaðsaðgerðir

5. Hér er notaður orðaleppurinn „skapandi greinar" sem breiðist nú út um íslenskt stjórnkerfi hraðar 
en nokkur vírus án þess að notendur geri sér fulla grein fyrir merkingu þess. Þetta orðskrípi komst á
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fót við útgáfu skýrslunnar „hagræn áhrif skapandi greina" sem út kom nýlega. Þar er þetta skilgreint 
sem þýðing á „creative industies". Á bak við það erlenda heiti liggur alþjóðlega viðurkennd flokkun 
greina sem allar teljast til menningar- eða listgreina. Skýrsluhöfundar tóku sér það vafasama 
höfundarleyfi að þýða orðasambandið með „skapandi greinar". Það er rangt, þar sem með því er 
nýsköpunar- og tæknigreinum haldið utanvið flokkunina. SFH gerðu ítarlega grein fyrir þessari villu í 
áðurnefndum úrbótatillögum sínum og mælast til þess að fremur verði notað orðasambandið 
„skapandi menningargreinar" eða „skapandi listgreinar" um innihald skýrslunnar, þar sem það gefur 
réttari mynd og stangast ekki á við notkun orðsins „nýsköpun".
Notkun orðskrípisins „skapandi greinar" í þessari grein tillagnanna er því út í hött. Reyndar er öll 
merking setningarinnar mjög svo ómarkviss. Hvað merkir það að „horfa til"? Hvað er átt við hér? 
Skynsamlegra væri að orða þetta þannig: „Stutt verði við framgang verðmæta- og atvinnuskapandi 
hugmynda atvinnuleitenda".
Í þessu efni má benda á aðra úrbótatillögu í áðurnefndum tillögum SFH. Þar kemur fram að með 
núverandi fyrirkomulagi er enginn hvati til þess hjá atvinnuleitendum að þróa hugmyndir sem þó 
gætu orðið vísir að verðmætasköpun. Þvert á móti þá eru þess staðfest dæmi að atvinnuleysingjar 
séu sviptir bótum ef þeir vinna að nýsköpun í stað þess að leita vinnu. Þar sem við þetta bætist að 
styrkir liggja ekki á lausu fyrir þá sem eru að hefja nýsköpun þá verður þetta til þess að hugmyndir eru 
kæfðar í fæðingu. Velferðarráðherra hefur ekki svarað ársgömlu skriflegu erindi SFH vegna þessa. 
Reglugerð er svo óskýr að Vinnumálastofnun getur nýtt sér þessa glufu til að fækka á bótaþegum á 
atvinnuleysisskrá, en með þeim afleiðingum að ný hugmynd ónýtist og hugvitsmaðurinn þarf að 
hrekjast úr landi.

III. Stoðkerfi atvinnulífsins

1. Við þessa grein þarf að bæta; „....og fyrirtækja í nýsköpun". Ráðgjöf á sviði nýsköpunar er 
allsendis ófullnægjandi í dag. Það hlutverk er að mestu leyti á hendi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
en félagsmenn SFH hafa kvartað mjög undan þeirri framkvæmd. Flestar beinast kvartanirnar að hinni 
ósveigjanlegu kröfu NMÍ um fullkomnar viðskiptaáætlanir í upphafi ferlisins og kröfu um 
menntunarstig. Þá hefur fólki einnig verið vísað frá ef það getur ekki greitt fyrir ráðgjöfina, en það 
vekur upp spurningar um þjóðhagslegan tilgang NMÍ. SFH rekur töluverða ráðgjafaþjónustu innan 
síns félagsstarfs þar sem félagsmenn miðla hver öðrum af sinni margvíslegu reynslu. Samtökin vonast 
til að geta eflt þann mikilvæga þátt.

4. Nauðsynlegt er að mótaðar séu greiðar og skýrar leiðir um erlenda fjárfestingu tilað efla 
atvinnulífið. Hinsvegar er alls ekki ljóst að rétta leiðin til þess sé að búa til eitthvað stærra bákn úr 
Íslandsstofu. Stórar stofnanir hafa tilhneygingu til að verða æ kostnaðarsamari eins og dæmi sanna. 
Íslandsstofa hefur hlutverki að gegna við kynningu Íslands og tækifæra sem hér eru, en það hlutverk 
verður líka að vera í höndum annarra, bæði opinberra stofnana og einkaaðila. Ráðamenn 
þjóðarinnar s.s. ráðherrar og forseti þurfa að vera í meiri tengslum við nýsköpunarumhverfið og 
önnur fjárfestingartækifæri, en málflutningur þeirra erlendis hefur oft verið litaður af hagsmunum 
hinna stóru og nýjum tækifærum verið lítill gaumur gefinn. Því væri rétt að víkka út merkingu 
þessarar greinar.
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IV. Nýsköpun
1. Ekki verður annað séð en að hér hafi eitthvað skolast til í orðalagi og/eða ritun textans. Með 
hliðsjón af skýringum í greinargerðinni verður að gera ráð fyrir því að í stað „...afsláttar á staðgreiðslu
og rannsóknar- og þróunarkostnaði" sé átt við „ .... afsláttar af staðgreiðsluskatti vegna vinnu við
rannsóknir og þróun". Þannig verður innihald textans skiljanlegt og í samræmi við greinargerðina. 
Tekið er undir sjónarmið þau sem á bak við liggja, og sama má segja um tölulið 2.
Við þetta þarf að bæta þeim tillögum sem SFH gerði til úrbóta þegar umrædd lög um stuðning við 
nýsköpun voru til umræðu. Ekkert var þá hlustað á hgvitsmenn fremur en endranær, en 
afleiðingarnar eru nú að koma í ljós. Lagfæra þarf eftirtalda galla á lögunum:

a. ívilnanirnar nái einnig til þeirra verkefna sem að fullu eru styrkt af opinberum sjóðum, enda 
lítil skynsemi í að taka til baka á áramótum það sem ónotað er af styrkjum hvers árs og hegna 
þannig fyrir hagræðingu í rekstri verkefna.

b. umsóknir um fullgildingu nýsköpunarverkefna verði teknar til athugunar þó þær berist eftir 
1.sept, enda sé vel rökstudd ástæða fyrir því að ekki hafi verið unnt að nýta gefinn frest.

c. Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna eigi aðkomu að fullgildingarferli nýsköpunarfyrirtækja 
enda er hér um verulega hagsmuni félagsmanna að ræða og frumkvöðlar sem starfa utan 
háskólaumhverfisins hafa fulla ástæðu til að vantreysta Rannís sem óháðum aðila.

d. endurskoðuð verði heimild ohf-fyrirtækja til að sækja um ívilnun. Opinberar stofnanir og 
opinber hlutafélög hafa aðrar leiðir til að fjármagna sína nýsköpun, en með þessu er opnað 
fyrir það að háskólar og aðrar stofnanir stofni ohf-fyrirtæki til að bæta sér upp fjárþörf.

Lagt er til að við þennan kafla verði bætt nýjum tölulið sem gæti hljóðað svo: „Auka þarf aðkomu 
hugvitsfólks að ákvarðanatöku og stjórnun nýsköpunarmála". Rökstuðning fyrir þessu má sjá í 
áðursendum úrbótatillögum SFH til stjórnvalda.

V. „Hugverkaiðnaður"

Ekki verður séð að þær greinar sem hér eru upp taldar, og allar eru athyglisverðar, eigi við 
hugverkaiðnaðinn frekar en aðra atvinnu- og nýsköpun. Því væri rétt að þessi kafli væri felldur niður 
og þessar greinar færðar undir kafla IV: Nýsköpun.

IX. Orkumál og orkuskipti

1.-2. Fyrrihluti þessa kafla grundvallast á þeim ranghugmyndum að þjóðin eigi engar aðrar orkulindir 
en vatnsföll og jarðhita. Tvennt liggur þó fyrir í þeim efnum: A. Ný rammaáætlun um vernd og 
nýtingu náttúrusvæða sýnir svo ekki verður um villst hve takmarkaða orku við eigum í þessum 
tveimur hefðbundnu orkuformum; hún verður uppurinn á fáeinum áratugum með núverandi 
nýtingarhraða. B. Þó engar rannsóknir hafi verið gerðar á umfangi sjávarorku hér við land benda 
rannsóknir grannríkja til þess að hún sé mun umfangsmeiri en hefðbundnar orkulindir, auk þess að 
vera áreiðanlegri og umhverfisvænni til orkuvinnslu. Nauðsynlegt er að hefja þegar rannsóknir í því 
efni og undirbúa nýtingu í þágu framtíðarkynslóða, og er lagt til að ákvæðum um það verði hér bætt 
inn. Tækni til nýtingar sjávarfallaorku nálgast óðum hagkvæmnisstig og íslenskir hugvitsmenn eru nú 
í fremstu röð á heimsvísu í þeirri þróun.
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Varðandi olíuborunardrauma er það að segja að margir telja varhugavert að hefja borun eftir olíu á 
firnadýpi á viðkvæmum fiskislóðum í norðurhöfum, minnugir nýlegs stórslyss í Mexikóflóa. Fráleitt er 
að íslenskir skattgreiðendur standi undir því ævintýri með ívilnunum til stórra olíuauðhringa.

3.-5. Í þessum síðari hluta orkutillagnanna er ýmislegt jákvætt að finna. Nú þegar þarf að taka af 
skarið um orkuskipti í samgöngum. Vart ætti að veltast fyrir nokkrum mikið lengur að rafbílar eru það 
sem koma skal í þeim efnum og því ekki eftir neinu að bíða með að stuðla að rafbílavæðingu. Þar 
hafa íslenskir hugvitsmenn þegar lagt grunninn að skynsamlegum lausnum. Nú er það stjórnvalda að 
móta skynsamlega stefnu. Tekið er undir tillögur um jöfnun raforkuverðs í landinu.

Virðingarfyllst 

24. nóvember 2011 

f.h. Samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna

Valdimar Össurarson, stj.form.
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