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Umsögn Valorku ehf um 

frumvarp til laga um Orkusjóð

Valorka ehf lýsir ánægju með að komið sé fram frumvarp um Orkusjóð, enda hefur Valorka beint 
athugasemdum til þingmanna vegna mistaka sem urðu við breytingar á hlutverki sjóðsins 2014, er 
lögum nr 87/2003 um Orkustofnun var breytt. Fyrir mistök voru felld út ákvæði um það hlutverk 
sjóðsins að veita styrki til nýsköpunar í orkutækni, sem hafði verið veigamikill hluti af starfsemi 
sjóðsins fram að því. Hafði m.a. Valorka notið þeirra styrkja, enda lýtur verkefni Valorku að þróun 
nýrrar íslenskrar umhverfisvænnar tækni til notkunar sjávarfallastrauma; stærstu orkuauðlindar 
Íslands og margra annarra strandríkja.

Valorka hefur ítrekað beint erindum til alþingismanna; atvinnuveganefndar og ráðherra; spurst fyrir 
um ástæður þessara breytinga og farið fram á lagfæringar laganna, en engin viðbrögð fengið til þessa. 
Má e.t.v. líta á þetta lagafrumvarp sem slík viðbrögð, þó síðbúin séu.

Með þessum lögum verða þær framfarir að Orkusjóður fær sérstök lög en er ekki lengur hluti af 
lögum um Orkustofnun. Því er undarlegt að ekki skuli lengra stigið í sjálfræðisátt. Full rök eru til þess 
að aðskilja þessar stofnanir algerlega, að því marki að hvor aðili ætti e.t.v. fulltrúa í stjórn hins. 
Hlutverk og starf Orkusjóðs er allt annað en meginhlutverk Orkustofnunar þó báðar stofnanir starfi á 
sviði orkumála. Orkusjóður er eins og hver annar samkeppnissjóður með sérsvið, og ekki má leika 
neinn vafi á óhlutdrægni hans. Með því fyrirkomulagi sem verið hefur, og virðist hér áfram 
fyrirhugað, er hætta á að sjóðurinn verði talinn hallur undir sjónarmið Orkustofnunar, sem ítrekað 
hefur tekið pólitíska afstöðu í málum, t.d. varðandi starfandi orkufyrirtæki, olíuleit o.fl. Nauðsynlegt 
er að Orkusjóður verði, með þessum nýju lögum, aðskilinn Orkustofnun að fullu og öllu, ef hann á að 
geta orðið það öfluga og trúverðuga úrræði sem nauðsynlega skortir á þessu sviði. Því þarf 
nauðsynlega að breyta 3.grein frumvarpsins.

Annað mikilvægt atriði þarf að lagfæra í þessum lögum, til að þau þjóni skuldbindingum íslenskra 
stjórnvalda í þeim nýja heimi orku- og umhverfismála sem jafnt stjórnvöld og allir stjórnmálaflokkar 
stefna að. Íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til þess, bæði með Parísarsáttmálanum; í 
samstarfssamningum við Norðurlöndin og fleiru, að styðja við þróun orkutækni sem gæti komið í stað 
notkunar jarðefnaeldsneytis; ekki einungis hérlendis heldur á heimsvísu. Þetta þýðir að hérlendis 
þurfa að vera til stuðningsúrræði sem beinlínis hafa þann lagalega tilgang að styðja íslenska 
tækniþróun sem miðla mætti til annarra landa sem umhverfisvænum tæknilausnum til 
orkuframleiðslu. Þetta úrræði skortir algerlega á Íslandi; hérlendis hefur enginn samkeppnissjóður 
þetta hlutverk á hendi. Um það er engum betur kunnugt en Valorku ehf, eftir að hafa reynt að þróa 
nýja orkutækni hérlendis í 12 ár. Styrkir hafa fengist endrum og sinnum, og án nokkurrar stefnufestu. 
Verkefnið hefur nú verið án stuðnings opinberra sjóða í 2 ár, þrátt fyrir að vera eina verkefni heims á 
sínu sviði. Slíkt er í æpandi andstöðu við yfirlýsingar og skuldbindingar stjórnvalda í umhverfis- og 
orkumálum.
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Í þessu lagafrumvarpi er hlutverk Orkusjóðs afar lítið skilgreint í þessum efnum. Hvergi er minnst á 
hinar hnattrænu skyldur stjórnvalda. Þannig er t.d. í 4.gr sagt: „ Hlutverk Orkusjóðs er að stuðla að 
hagkvæmri nýtingu orkuauðlinda landsins með styrkjum eða lánum, einkum til aðgerða er miða að 
því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka nýtingu á innlendum endurnýjanlegum 
orkugjöfum".
Ekki er hægt að sjá neina mörkun hlutverks í svo víðtæku og almennu orðalagi. Undir „hagkvæma 
nýtingu orkuauðlinda landsins" getur t.d. fallið brennsla á mó og surtarbrandi, þrátt fyrir að slíkt mæli 
augljóslega gegn loftslagsmarkmiðum. Þá er athyglisvert að sjá að með þessum lögum er ætlunin að 
Orkusjóður fái aftur heimildir til bankastarfsemi með lánveitingum. Helsti yfirlýsti tilgangurinn með 
áðurnefndum lagabreytingum 2014 var sá að taka út heimild sjóðsins til lánveitinga, sem þá hafði 
ekki verið notuð. Ekki verður séð að þörf sé fyrir slíka bankaþjónustu sem hér er opnað á; nóg er af 
bönkum í landinu, og þeir eru betur fallnir til lánastarfsemi af þessu tagi.
Ekki verður séð, með óbreyttu orðalagi, að Orkusjóður skuli styrkja tækniþróun sem gagnast sem 
framlag Íslands til hnattrænna orkuskipta; sem stjórnvöld hafa þó skuldbundið sig til, t.d. með 10.gr 
Parísarsáttmálans. Skilja má orðalagið þannig að sjóðurinn skuli einungis styðja aðgerðir til að draga 
úr norkun jarðefnaeldsneytis innanlands en ekki á heimsvísu, enda er þessi setning ein heild. Svo 
óljóst orðalag er óviðunandi í lagasetningu. Hér virðist því um einstaklega heimóttalegan 
hugsunarhátt að ræða; ekki virðist vera ætlunin að Orkusjóður nýtist verkefnum sem gætu orðið 
framlag Íslands til alþjóðlegra orkuskipta.

Samkvæmt 3.gr virðist ætlunin að stjórn Orkusjóðs verði pólitískt skipuð, enda fylgir stjórnarsetan 
kjörtímabili ráðherra; og að ráðherra hafi alræðisvald um skipun stjórnarinnar. Engin ákvæði eru um 
að auglýst skuli eftir stjórnarmönnum; að þeir séu tilnefndir af öðrum, eða að tryggt sé val á faglegum 
forsendum. Þetta er óviðunandi; einkanlega í ljósi reynslunnar. Ekki eru mörg ár síðan að 
ráðherraskipaður formaður ráðgjafarnefndar Orkusjóðs neyddist til að segja af sér vegna brota á 
vanhæfisreglum. Þá hafði ráðherra skipað til formanns flokksfélaga sinn, sem gegnt hafði ýmsum 
störfum flokksins á opinberum vettvangi. Hann hafði vart fyrr hafið störf en stjórnin braut 
vanhæfisreglur stjórnsýslulaga og hann hrökklaðist úr starfi. Um þetta er undirrituðum vel kunnugt, 
því Valorka kvartaði til umboðsmanns Alþingis í þessu tilfelli. Þrátt fyrir það virðist hér eiga enn að 
opna fyrir sama pólitíska potið.

Tekjur Orkusjóðs eiga að vera framlag á fjárlögum Alþingis hverju sinni og „vextir af fé sjóðsins". Að 
frátöldum þeim hugmyndum um lánastarfsemi sem um var rætt hér að ofan er þetta nokkuð eðlilegt 
orðalag. Hinsvegar er full ástæða til að benda á það sem alla tíð hefur háð starfsemi Orkusjóðs, sem 
er fjársvelti að hálfu stjórnvalda. Sjóðurinn hefur verið nánast ófær um að gegna nokkru hlutverki 
vegna fjárskorts. Um áraraðir hafa framlög til hans verið kringum 30 milljónir á ári; þar af fer 
þriðjungur í kostnað við starfsemina, þannig að einungis hafa um 20 milljónir verið til ráðstöfunar í 
styrki. Gefur auga leið að slíkir smáaurar hrökkva skammt til allra þeirra mörgu verkefna sem styrkja 
þarf á sviði orkutækni og orkurannsókna. Það hefur verið stjórnvöldum til vansa að benda ítrekað á 
Orkusjóð sem úrræði í þeim efnum, en fjársvelta hann um leið. Vonandi mun þó úr rætast; 
einkanlega ef tekst að skapa sjóðnum trúverðugan grunn með lagasetningu.

Nauðsynlegt er að tryggja, jafnt í þessari lagasetningu og lögum um aðra samkeppnissjóði, að 
óheimilt verði að veita styrki til stofnana og opinberra fyrirtækja sem byggja rekstur sinn að verulegu 
leyti á framlögum úr ríkissjóði. Hingað til hefur t.d. Nýsköpunarmiðstöð Íslands þegið himinháar 
fjárhæðir í styrki frá Orkusjóði. Slíkt er ekki einungis í æpandi andstöðu við eðlilega viðskiptahætti; 
heldur stuðlar beinlínis að því að drepa niður framtak hugvitsmanna og annarra einkaaðila. Ljóst má
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vera að ríkisrekin stofnun eins og NMÍ nýtur yfirburðaaðstöðu til styrkveitinga með því að geta sýnt 
fram á ríkisfé til mótframlags styrkja og ríkislaunaða sérfræðinga, en hinn almenni hugvitsmaður 
hefur engin slík „vopn" á hendi. Hér virðist að óbreyttu eiga að stuðla áfram að slíku misrétti.

Í ljósi framangreinds eru settar fram eftirfarandi breytingartillögur við frumvarpið:

1. 2.gr frumvarpsins hljóði þannig:
„Hlutverk Orkusjóðs er að að veita styrki til verkefna sem

a) stuðla að hagkvæmri og umhverfisvænni nýtingu orkuauðlinda landsins;
b) draga úr notkun jarðefnaeldsneytis innanlands;
c) eru framlag til alþjóðlegra orkuskipta í þágu umhverfismála;
d) auka orkuöryggi í landinu;
e) Orkusjóði verða falin með sérstökum ákvörðunum stjórnvalda

2. 3.gr frumvarpsins orðist þannig:
„Ráðherra skipar þrjá einstaklinga í stjórn Orkusjóðs til sex ára, að undangenginni auglýsingu. 
Hæfi stjórnarmanna verði metið af þriggja manna matsnefnd, skipaðri fulltrúum Háskóla 
Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands".
Felldar verði niður 2. og 3.mgr 3.gr, um yfirumsjón Orkustofnunar, enda heyrir sjóðurinn 
stjórnskipulega undir ráðherra skv 1.gr. Þess í stað komi:
„Stjórnin ræður starfsmann/starfsmenn til að sjá um daglega umsýslu sjóðsins".

3. Síðari málsliður 4.gr orðist þannig:
„Orkusjóði er ekki heimilt að veita styrki til Orkustofnunar eða annarra stofnana og opinberra 
fyrirtækja sem þiggja framlög úr ríkissjóði".

4. Úr 8.gr verði felld niður klausa um lánveitingar Orkusjóðs, enda verði þær ekki í verkahring 
sjóðsins.

Að lokum er rétt að leiðrétta það sem fullyrt er í greinargerð með frumvarpinu. Það er rangt að í 
þessu frumvarpi sé tekið tillit til þeirra tillagna sem Valorka sendi inn á samráðsgátt. Það er einnig 
rangt að Valorka hafi verið „jákvæð gagnvart þeim aukna sveigjanleika í starfsemi Orkusjóðs sem 
frumvarpinu er ætlað að tryggja". Ekki verður séð í hverju sá aukni „sveigjanleiki" felst. Vanda þarf 
betur til þess sem fullyrt er í greinargerðum lagafrumvarpa, ekki síður en frumvarpanna sjálfra. 
Athyglisvert er að í greinargerðinni eru útdrættir úr umsögnum sumra umsagnaraðila, t.d. 
Landssvirkjunar, en ekki úr umsögn Valorku. Er það meðvituð ætlun Alþingis að mismuna þannig 
umsagnaraðilum eftir stærð eða eignaraðild? Varla er það í anda stjórnarskrárinnar sem til er vitnað.

Valorka væntir þess að Alþingi taki fullt tillit til framangreindra atriða í afgreiðslu sinni, og tryggi 
þannig heilbrigðari og skilvirkari starfsemi Orkusjóðs en frumvarpið gerir að óbreyttu.

Virðingarfyllst
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