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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um mótun klasastefnu, 28. mál

Vísað er til erindis, dags. 29. október 2018, þar sem Einkaleyfastofunni var veitt færi á að koma á 

framfæri athugasem dum  vegna tillögu til þingsályktunar um mótun klasastefnu, 28. mál, þskj. 28.

Einkaleyfastofan telur afar jákvætt að stefnt verði að skipan starfshóps til m ótunar á opinberri 

klasastefnu fyrir Ísland. Þessi leið hefur eins og fram kem ur í greinargerð með tillögunni gefist vel í 

löndunum  í kringum okkur til styrkingar á sam vinnu fyrirtækja, stofnana og annarra þjónustuaðila við 

eflingu nýsköpunar og samkeppnishæ fni fyrirtækja.

Klasasamstarf er í eðli sínu nýsköpunarverkefni sem byggir á sam vinnu og trausti. Fagleg stjórnun 

hugverka í klösum er hornsteinn þessa trausts og mikilvægur grunnur að árangursríkri klasastefnu. Í 

skýrslu Innovasjon Norge um hugverkaréttindi í k lösum 1 kem ur fram að eitt af m eginm arkm iðum  klasa 

sé að koma á nýsköpunar- og rannsóknarsam starfi á milli ólíkra aðila og að slíkt sam starf byggi á og 

skapi hugverk. M eð  réttri m eðhöndlun þeirra sé unnt að hámarka möguleika allra aðila á að koma 

afrakstri nýsköpunar sinnar á markað.

M eðal ráðlegginga skýrslunnar er að sértæk hugverkaáætlun (e. IPR Policy) verði skilyrði fyrir nýja 

klasa og að hvatt verði til þess að núverandi klasar móti sér slíka áætlun. Í henni er m.a. útfært hvernig 

eignarhaldi á þeim hugverkum  sem spretta upp í samstarfi sé háttað, hvort og þá hvernig þau skuli 

vernduð o.s.frv.

Hugverk og önnur óáþreifanleg verðmæti eru oft langstærstur hluti verðmæta fyrirtækja í nýsköpun, 

rannsóknum  og þróun. Telur Einkaleyfastofan því mikilvægt að við m ótun stefnu um samvinnu og 

samstarf aðila á þessu sviði verði gætt að því þegar frá upphafi hvernig farið verði með slík hugverk.

Einkaleyfastofan er tilbúin að veita allar nánari upplýsingar og ráðgjöf ef óskað er.

Virðingarfyllst,

Einkaleyfastofan

M argrét Hjálmarsdóttir & Jón Gunnarsson 

Yfirlögfræðingur Samskiptastjóri

1 http://www.innovationclusters.no/globalassets/filer/nic/verktoy-filer/ipr-rapport final.pdf
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