
Alþingi, atvinnuveganefnd

Reykjavík 10. desember 2020

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun, mál nr. 202/2020

Af öllum þeim 45 athugasemdum sem sendar voru í samráðsgáttina við drög að frumvarpinu hefur ráðherra 
kosið að taka einungis tvær léttvægar athugasemdir til greina, annars vegar að tæknilega væri 
óframkvæmanlegt að gera þessar breytingar um næstu áramót og hins vegar að Nýsköpunargarðar væri ekki 
heppilegt nafn á nýtt ehf um tæknirannsóknir. Það er miður.

Markmið frumvarpsins er að leggja Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) niður, færa hluta verkefna til annarra 
opinberra aðila og einkavæða önnur. Afleiðingar þessara breytinga eru fjórþættar

• Þjónusta við landsbyggðina versnar
• Stuðningur við nýsköpun versnar án þess að kostnaður lækki
• Aukin yfirbygging og verri meðhöndlun á opinberu fé
• Sú starfsemi sem er færð í einkaréttarlegt rekstrarform hentar betur að hafa í opinberum rekstri 

Þjónusta við landsbyggðina versnar
Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu á að efla nýsköpun á landsbyggðinni og rætt hefur verið um að 
landshlutasamtök taki yfir hluta af þjónustu NMÍ. Í drögum að frumvarpinu voru einnig uppi áform um 
ráðuneytisskrifstofu á Akureyri sem tæki yfir þessa þjónustu, en svo kom ljós að það var ekki hægt vegna 
ákvæða í stjórnarskrá.

Reynslan í gegnum árin hefur sýnt hversu mikilvægt það er fyrir nýsköpun á landsbyggðinni að annars vegar 
hafa sérfræðinga á staðnum sem geta aðstoðað frumkvöðla persónulega og hins vegar að þeir sérfræðingar 
hafi beint aðgengi að öðrum hópi sérhæfðari sérfræðinga (í viðskiptum, ferðamálum, tækni og raunvísindum) 
sem geta aðstoðað alla landsbyggðina. Slíkt tengslanet er einungis tryggt með dreifðri en miðlægri nálgun og 
því hlutverki hefur Nýsköpunarmiðstöð verið að sinna. Ef landshlutasamtök eiga að sinna þessari þjónustu, 
hvert og eitt, þá má ætla að það verði afturför fyrir þjónustuna á landsbyggðinni. Ef ráðuneytið ætlar sér að 
sinna þessu miðlæga hlutverki er verið að færa störf frá NMÍ til ráðuneytis. Eins og staðan er núna hefur 
þjónustan við landsbyggðina ekki verið útfærð með skýrum hætti og erfitt er að taka upplýsta ákvörðun út frá 
fyrirliggjandi upplýsingum. Því er ábyrgðalaust að ætlast til að þingmenn kjósi um þetta frumvarp vegna þess 
að þeir geta ekki vitað hvað tekur við.

Stuðningur við nýsköpun versnar án þess að kostnaður lækki
Í greinargerð með frumvarpinu segir um NMÍ „að 300 millj. kr., fór í kostnað við rekstur og markaðsmál" og í 
fyrstu umræðu um þetta frumvarp sagðist ráðherrann ætla að spara þessa fjármuni og skila þeim í ríkissjóð. 
Þær fullyrðingar um sparnað eru hins vegar úr lausu lofti gripnar.

NMÍ hefur verið rekið í ódýru húsnæði með mjög flatt skipurit og innviðakostnaður í lágmarki miðað við það 
sem gengur og gerist, hvort sem er hjá ríki eða einkaaðilum. Þessar 300 millj. eru rúm 20% af rekstri sem er 
lágt. Um leið og verkefni sem í dag hafa vissa samlegð eru tætt sundur og dreift á fjölmarga aðra aðila með 
dýrari innviði en NMÍ hefur þá lækkar ekki kostnaður nema á þessum einstaka lið í bókhaldi ANR. Fyrir ríkið í 
heild hækkar hann. Ætlunin er að leggja niður stuðning við frumkvöðla á fyrstu stigum og þar má búast við 
sparnaði upp á nokkra tugi milljóna. Ætla má að aukinn kostnaður við verkefni í nýjum farvegum sé ekki 
minni en þessi sparnaður.



Aukin yfirbygging og verri meðhöndlun á opinberu fé
Við þessa breytingu eykst kostnaður við yfirbyggingu á ýmsum sviðum eins og t.d.

• Aukin innviðakostnaður þeirra verkefna sem færast til ráðuneyta.
• Stjórnarlaun -  Tæknisetur ehf. á að hafa 3-5 manna stjórn. Stjórnarsetu í ehf. fylgir ábyrgð og því er 

stjórnarsetan launuð. Þessi kostnaðarliður er ekki fyrir hendi nú.
• Launakostnaður (sérstaklega yfirmanna) er að jafnaði hærri hjá ehf. en ríkisstofnunum.
• Rekstur samkeppnissjóðs
• Umsóknaskrif í samkeppnissjóð.

Fyrir hverja umsókn um hagnýtt verkefni í Tækniþróunarsjóð (TÞS) eru 8-15 umsóknir skrifaðar. Að baki þeim 
liggur 8-15 mannmánaða vinna. Þá á eftir að yfirfara umsóknir og reka sjóðinn. Stærð styrktra verkefna er 
gjarnan 30-40 mannmánaða vinna. Því má ætla að um þriðjungur kostnaðar vegna vegna fjármögnun í 
gegnum samkeppnissjóð fari í þessa formgerð, yfirbyggingu. Það er vel peninganna virði þegar leitað er að 
nýjum frumlegum hugmyndum eins og TÞS gerir í dag. Þegar þessi nálgun er hins vegar yfirfærð á 
þjóðhagslega mikilvægar rannsóknir í byggingaiðnaði þá eru þær sóun á almannafé. Miklu betri meðhöndlun 
almannafjár fengist með að veita fénu beint til rannsóknarstofnunar á byggingasviði í almannaeigu.

Sú starfsemi sem er færð í einkaréttarlegt rekstrarform hentar betur að hafa í opinberum rekstri
Sú starfsemi sem á að einkavæða er:

• Byggingarannsóknir
• Tæknirannsóknir
• Ráðgjöf og þjónusta við frumkvöðla á fyrstu stigum

Þótt einkarekstur virki vel á flestum sviðum viðskipta þá eru þetta svið sem betur hentar að hafa í opinberum 
rekstri. Á þetta er bent í allmörgum umsögnum í samráðsgátt um drög að frumvarpinu.

Byggingarannsóknir
Byggingarannsóknir eru samfélagslega mikilvægar. Ein stærsta áskorun okkar Íslendinga á þessu sviði nú til 
dags er að finna leiðir til að draga úr myglu í húsnæði. Hagaðilar eru aðallega almenningur í landinu, en einnig 
opinberir aðilar og fyrirtæki. Fjárhagstjón og heilsutjón vegna myglu er mikið og fyrirséð að það muni enn 
aukast á komandi árum. Aðrir hagaðilar eru verkfræðistofur og byggingaverktakar sem greina myglu, ráðleggja 
aðgerðir, hanna og framkvæma. Þessir aðilar hafa vaxandi tekjur af þessu vaxandi vandamáli.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að byggingarannsóknir verði að mestu fjármagnaðar í gegnum samkeppnissjóð. 
Samkeppnissjóður getur hins vegar eingöngu veitt hlutafjármögnun, að hámarki 80% til opinberra aðila og 65% 
til stóru verkfræðistofanna og verktakanna. Þetta hámark er sett af Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við EES 
samninginn. Stóru verkfræðistofurnar hafa svo sannarlega getuna til að koma myndarlega að rannsóknum á 
myglu og leiðum til að minnka hana. En hvers vegna ætti einkafyrirtæki að leggja 35% kostnaðar til rannsókna 
sem eru fyrst og fremst til hagsbóta fyrir almenning og sem eðlilegt er að ríkið sinni.

Hugmyndin um að fjármagna þjóðhagslegar mikilvægar rannsóknir að mestu í gegnum samkeppnissjóð gengur 
einfaldlega ekki upp. Fjármagnið þarf að koma frá ríkinu til rannsóknastofnunar sem er óháð markaðsöflunum. 
Það getur aukið skilvirkni verkefna slíkra stofnana að hluti fjármögnunar komi úr samkeppnissjóði en góð 
grunnfjármögnun stofnunarinnar þarf alltaf að vera tryggð.



Tæknirannsóknir
Tæknirannsóknir eru reknar á NMÍ undir Efnis-, líf- og orkutæknideild (ELO). Uppistaða verkefna er hagnýt 
þróunarverkefni í samvinnu við fyrirtæki, háskóla og aðrar tæknistofnanir. Samskonar stofnanir eru í öllum 
Evrópuríkjum, þeim er ætlað að sinna hagnýtum rannsóknum á grundvelli akademískra rannsókna og vinna að 
nýsköpun í samvinnu við fyrirtæki. Hlutverk tæknistofnana er skýrt á mynd hér að neðan.

Á síðustu áratugum hefur stöðugt 
þrengt að íslenskum tæknistofnunum 
og er hlutur þeirra í rannsóknum og 
þróun einungis brot af því sem gerist í 
þeim löndum sem við viljum bera 
okkur saman við eins og sést vel á 
mynd hér til hliðar. Þessi staða hefur 
leitt til þess að tækniþróun hefur verið 
til muna rýrari á Íslandi en æskilegt 
hefur verið. Og nú leggur ráðuneyti 
nýsköpunar, sem er ábyrgt fyrir 
þessum málaflokki, til að enn verði 
áherslan minnkuð með því að færa 
starfsemina, sem að mestu er upp á 
ríkið komin, yfir í einkafyrirtæki sem 
sem ríkið beri óverulega ábyrgð á.

Jafnvel þótt gerður verði þjónustusamningur við ríkið sem 
skilaði sömu grunnfjármögnun og ELO hefur í dag þá hefur slíkt 
fyrirtæki til muna minni möguleika á að fjármagna verkefni sín í 
gegnum innlenda og erlenda sjóði og getur fyrir vikið ekki sinnt 
tækniþróun og nýsköpun jafn vel og ríkisstofnunin gerir í dag. Á 
þetta hafa starfsmenn NMÍ, rektor HÍ og Vísindafélag íslendinga 
bent. Samfélagið þarf á tækniþróun að halda og því er hér lagt 
til að rekstrarformi ríkisstofnunar sé haldið og grunnfjármögnun 
bætt. Varðandi erlenda sjóði þá mun staðan versna að tvennu 
leiti miðað við breytt rekstrarform:

a) Hætt er við að styrkhlutfall til ehf formsins verði lægra en 
ríkisstofnunar í nýsköpunarverkefnum, jafnvel að því marki 
að fyrirtækið muni síður treysta sér til þátttöku í slíkum 
verkefnum. Þetta er viðurkennt í greinargerð með 
frumvarpinu.

b) NMÍ hefur verið í forustu fyrir alþjóðlegum þróunarverkefnum, slíkt getur verið verðmætt fyrir íslenska 
hagaðila. Ehf formið getur það væntanlega ekki vegna lítils fjárhagslegs styrk. Þannig eru t.d. tvö verkefni 
nú í matsferli hjá EC þar sem NMÍ er í forsvari (upp á samtals 2,4 milljarða), á sviði lífhagkerfis og nýtingar 
endurnýjanlegrar orku til skipaflutninga, ef þau eru styrkt þá á NMÍ að hafa umsjón með dreifingu 
nokkurra hundruða milljóna króna til þátttakenda hverju sinni. Það er ljóst að EC mun ekki samþykkja að
einkafyrirtæki sem á ekkert nema nokkur óseljanleg tæki (stofnframlag skv. frumvarpinu) verði treyst til
að vera í forsvari fyrir slík verkefni.

Samtals Háskólar Stofnanir Fyrírtæki

Mynd 2. Hlutur tæknistofnana í 
rannsóknum og þróun (% af VLF).
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Mynd 1. Hlutverk tæknistofnana í rannsóknum og nýsköpun í Evrópu.



Í greinargerð með frumvarpinu segir:
Forsenda þessara breytinga er sú að starfsemi tækni- og rannsóknarseturs eigi betur heima í félagaformi 
en innan stofnunar í eigu ríkisins. Í ríkisrekstri felst að unnið er eftir skýrum ramma þar sem valdheimildir 
liggja hjá ráðherra og forstjóra stofnunar í hans umboði. Ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð á 
skuldbindingum og rekstri og byggir rekstur stofnunar á forsendum gagnsæis og samfélagslegra 
markmiða.

Þessar forsendur eru rangar. Það er einmitt styrkur fyrir svona starfsemi að ríkið beri ábyrgð á henni. Ef ehf er 
hins vegar valið þarf fyrirtækið að hafa sterka eiginfjárstöðu til að skapa traust, stofnfé í peningalegum eignum 
þarf að vera nokkur hundruð milljónir. Þegar Matís ohf. var stofnað var því tryggt eiginfé á fyrsta rekstrarári 
upp á 170 millj. sem samsvara 300 millj. á núverandi verðlagi. Þótt þróunarverkefni hafi stækkað með tímanum 
má ætla að slíkar 300 millj. í peningalegu stofnfé ehf formsins geti leyst þann skort á trúverðugleika sem lýst 
er í lið b) hér að framan en þá eru samt mögulegar þær takmarkanir sem lýst er í lið a). Því er hentugra að 
geyma þessar 300 millj. í ríkiskassanum og halda ábyrgð ríkisins á starfseminni.

Ráðgjöf og þjónusta við frumkvöðla á fyrstu stigum
Nýsköpunarmiðstöð hefur veitt gjaldfrjálsa ráðgjöf til frumkvöðla og sprotafyrirtækja um allt land, m.a. hefur 
stofnunin sinnt allt að 1000 handleiðslufyrirspurnum á hverju ári. Ef frumvarpið nær fram að ganga leggst þessi 
þjónusta alfarið niður, a.m.k. á höfuðborgarsvæðinu þar sem fyrirtæki og frumkvöðlar eru flest. Að þetta sé 
gert einmitt þegar þörfin er mest á þessum sérstökum tímum er ámælisvert. Reynslan hefur þegar sýnt okkur 
frá kreppunni 2008 hversu mikilvæg slík þjónusta er fyrir samfélagið og hversu mikil verðmæti hún getur 
skapað.

Í greinargerð með frumvarpinu er því haldið fram að nýir aðilar á markaði, sem vissulega bjóði nú upp á 
frumkvöðlastuðning, geti tekið við þessu hlutverki. Við fullyrðum að svo sé ekki. Frumkvöðlar eru einfaldlega 
ekki tilbúnir til að kaupa dýra ráðgjöf fyrr en þeir hafi áttað sig á möguleikum hugmynda sinna. Frá því NMÍ var 
stofnað hafa aðilar á markaði einmitt selt þeim frumkvöðlum þjónustu sem þegar hafa náð svo vel að greina 
hugmyndir sínar að þeir eru tilbúnir að greiða fyrir sérhæfða þjónustu. Til að þessir nýju aðilar í 
frumkvöðlaþjónustu geti blómstrað er ókeypis ráðgjöf á allra fyrstu stigum lykillinn. Slík þjónusta er í boði í 
flestum ef ekki öllum löndum sem við viljum bera okkur saman við -  einhver ástæða er fyrir því. Ríkið á að 
sjálfsögðu að tryggja slíka þjónustu um allt land. Nái þetta frumvarp hins vegar óbreytt fram að ganga er líklegt 
að stór hluti góðra hugmynda sitji eftir í kolli hugvitsmanna og þeir nái ekki stigi frumkvöðuls.

Eins og bent er á í greinargerð með frumvarpinu hafa ýmsir aðilar fylgt í fótspor NMÍ og opnað 
frumkvöðlasetur. Sum hafa gengið vel en þau setur eru þá yfirleitt að sinna ákveðnu atvinnusviði en ekki 
þjónusta heildina. NMÍ hefur unnið með mörgum þessara aðila með því að veita ókeypis ráðgjöf á þeirra 
setrum, sem er einmitt hluti af þeirri frumkvöðlaráðgjöf sem NMÍ veitir.

Alls hafa 410 fyrirtæki verið á setrum NMÍ og í ársbyrjun 2020 voru þau 80. Velta 30 stærstu fyrirtækjanna sem 
tóku fyrstu skrefin á frumkvöðlasetrum NMÍ var 8 milljarðar á síðasta ári, fengnir styrkir 1,8 milljarður og 
fjármagn frá fjárfestum 7 milljarðar á þessum árum. Frumkvöðlasetur NMÍ eru því mikilvægur hlekkur í 
atvinnuuppbyggingu. Þau hafa verið ódýr lausn fyrir samfélagið og frumkvöðla á fyrstu stigum nýsköpunar. 
Ástæða fyrir góðum árangri frumkvöðlasetra NMÍ er fólgin í öflugri tæknilegri- og viðskiptalegri ráðgjöf fremur 
en ódýru skrifstofuhúsnæði. Það er því sé slæm hugmynd að hætta rekstri þeirra án þess að ljóst sé hvað taki 
við þeim hópum sem NMÍ hefur verið að sinna.
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