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Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis

Umsögn SFH um frumvarp til laga um vísinda- og nýsköpunarráð

703. mál á yfirstandandi löggjafarþingi 2021

26.04.2021

Vísað er til umsagnar SFH frá 30.08.2020 um skýrslu sem liggur til grundvallar þessu frumvarpi og til 
umsagnar SFH 18.03.2021 um frumdrög að þessu frumvarpi. Þar gerði SFH alvarlegar athugasemdir 
við alla málsmeðferðina, einkum hina augljósu sniðgöngu á hagsmunasamtökum frumkvöðla og 
hugvitsfólks í öllum aðdraganda þessa frumvarps. Nauðsynlegt er í upphafi að ítreka þessar 
athugasemdir. Hér er enn á ný lagt fram frumvarp án raunverulegs samráðs við hagsmunasamtök 
hugvitsfólks, og þar með gengið gegn þeirri yfirlýstu stefnu stjórnvalda að nýta krafta þessa hóps.

Þess er krafist að stjórnvöld láti af þessari sniðgöngu, sem er skaðleg íslensku samfélagi, og andstæð 
yfirlýstri stefnu stjórnvalda um mikilvægi þess að nýta íslenskt hugvit. Nauðsynlegt er að stjórnvöld 
taki tafarlaust upp eðlilegt samstarf við hagsmunasamtök hugvitsfólks.

SFH eru, ásamt KVENN, einu hagsmunasamtök þeirra einstaklinga sem vilja hasla sér völl með 
nýsköpunarverkefni, í samræmi við ákall stjórnvalda og með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi. 
Samtökin starfa á grundvelli sjálfboðastarfs og jafningjafræðslu og hafa á félagaskrá fleiri en 300 
félaga. Þrátt fyrir þetta, og þrátt fyrir hástemmdar yfirlýsingar ráðamanna um mikilvægi starfa 
hugvitsfólks, hefur SFH og KVENN markvisst verið haldið utan allrar ákvarðanatöku og aðkomu að 
málefnum nýsköpunar. Ráðherra hefur aldrei skipað fulltrúa samtaka hugvitsfólks í neinn þeirra 
fjölmörgu starfs- eða undirbúningshópa sem unnið hafa að stefnumótun á sviði nýsköpunar. 
Nauðsynlegt er að draga þetta hér fram, til að benda á nauðsyn þess að Alþingi grípi í taumana og 
tryggi hugvitsfólki aðild að hinu nýja ráði sem hér um ræðir. Í ljósi reynslunnar mun ráðherra eða 
umrædd „tilnefningarnefnd" að öðrum kosti sniðganga samtökin.
Gríðarlegum upphæðum af almannafé er varið á hverju ári til nýsköpunarmála. Hefur stórum 
hagsmunaaðilum tekist að skapa sér góða aðstöðu til stjórnunar og tryggja að þeir einir sitji að 
ákvarðanatöku. Það endurspeglast m.a. í þessu frumvarpi.

Samtök hugvitsmanna hafa ítrekað gert athugasemdir til stjórnvalda, bæði ráðherra og Alþingis, 
vegna augljósrar sniðgöngu á samtökunum við skipun í Vísinda- og tækniráð; sem og í aðrar 
stefnumarkandi nefndir og ráð á sviði nýsköpunar. Sumir þingmenn hafa tekið undir þessar 
athugasemdir og talið það stjórnkerfinu til vansa að ekki heyrist raddir þeirra sem eru að hefja 
nýsköpun og vita gleggst um annmarka nýsköpunarumhverfisins á frumstigum. Forsætisráðherra er 
meðal þeirra sem fengið hafa skýrslur og athugasemdir SFH, og því veldur það sérstökum vonbrigðum 
að sjá þetta lagafrumvarp lagt fram í hans nafni án þess að þar sé gerð tilraun til að taka á 
áðurnefndum fordómum.

Með þessu frumvarpi óbreyttu er fyrirhugað að sniðganga hugvitsmenn og samtök þeirra enn frekar 
en verið hefur. Hér er lagður til sérkennilegur valdaturn, þar sem í efsta laginu er nefnd fáeinna 
ráðherra. Í næsta lagi er „vel skipað" ráð 9 manna „með yfirgripsmikla þekkingu og reynslu á sviði 
vísinda, tækni og nýsköpunar". Til að tryggja að „vel" sé skipað í ráðið er tilnefnt í það af þriðja lagi 
turnsins; þriggja manna nefnd háskólafólks, Samtaka iðnaðarins og fulltrúa ráðherra. Allir þessir 
aðilar hafa á einn eða annan hátt staðið að sniðgöngu SFH og KVENN, eins og nærtæk dæmi sanna.
Því benda allar líkur til þess, að frumvarpinu óbreyttu, að við skipan í hið nýja „vísinda- og
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nýsköpunarráð" muni verða gengið framhjá samtökum frumkvöðla og hugvitsfólks, líkt og verið hefur 
um hið eldra vt-ráð. Samkvæmt frumvarpinu stendur ekki til að hlusta á raddir hugvitsfólks fremur 
en endranær. Greinargerð frumvarpsins gefur strax tóninn í þeim efnum; þar er ekki minnst einu orði 
á athugasemdir sem SFH hafa gert við frumvarpið í svonefndri „samráðsgátt". Það fólk sem vill fara 
að tilmælum stjórnvalda um nýtingu hugvits fær engu ráðið um sitt starfssvið. Því er ekki tryggð 
aðkoma að þessum lokaða valdaturni Samtaka iðnaðarins og háskólanna með ráðherra.

Í þessu efni er nauðsynlegt að minna á nýlega skýrslu Transparency International; alþjóðlegrar 
nefndar sem fylgist með spillingu í stjórnkerfum ríkja heims. Samkvæmt skýrslunni hefur spilling 
aukist á Íslandi, og ástandið hér er langtum verra en á hinum Norðurlöndunum. Ráðamenn lýstu því 
yfir við útkomu skýrslunnar að nauðsynlegt væri að sporna við spillingu eftir fremsta megni, og að 
stjórnarathafnir myndu miða að því. Eins og áður sagði renna gríðarlegir fjármunir af almannafé 
gegnum stjórnkerfi nýsköpunar. Við þær aðstæður er þörfin mest til að vera á verði gagnvart 
spillingu. Þar þurfa stjórnvöld því að vanda einkar vel til verka; tryggja gegnsæi og tryggja víðtæka 
aðkomu allra sem máli skipta, ekki síst opinna og frjálsra félagasamtaka sem vinna á grunni 
sjálfboðastarfs. Með þessum orðum er ekkert fullyrt um spillingu í íslensku nýsköpunarumhverfi. 
Hinsvegar vekur það ugg þegar valdi í mótun meginstefnu nýsköpunar og þar með farvegum 
fjármagns er þjappað þannig saman að það er í raun komið í hendur þeirra þriggja aðila sem sitja í 
tilnefningarnefnd, eins og lagt er til í frumvarpinu. Lýðræðislegum samtökum frumkvöðlanna sjálfra 
er haldið frá þeirri nefnd og engar ráðstafanir gerðar til að tryggja þeim aðkomu að setu í vísinda- og 
nýsköpunarráði. Verði samtökin áfram sniðgengin munu þau vekja athygli þessara alþjóðlegu 
eftirlitsaðila á ástandinu á þessu sviði, en einnig kjósenda sem nú þurfa að velja hæfa leiðtoga.

Samtök frumkvöðla og hugvitsfólks gera kröfu til þess að lagafrumvarpinu verði breytt á þann hátt að 
tryggð verði seta frumkvöðla og hugvitsfólks í því ráði sem fæst við stefnumótun í málefnum 
nýsköpunar. Það má gera með því t.d. að í 2.mgr. 2.gr þessa frumvarps verði ákvæði um að í ráðið sé 
skipaður fulltrúi hagsmunasamtaka hugvitsfólks. Einnig mætti gera það með því að í 2.mgr 5.gr fali út 
orðalagið „einn án tilnefningar" og í staðinn komi „einn fulltrúi hagsmunasamtaka hugvitsfólks og 
frumkvöðla á byrjunarstigum nýsköpunar". Ekki er á nokkurn hátt viðunandi að þessi 
hagsmunasamtök fái einungis varamannahlutverk; þau munu ekki taka slíku yfirklóri.

SFH og KVENN reka umfangsmikið tengslanet og fjölbreytt starf meðal hugvitsfólks og frumkvöðla á 
fyrstu stigum nýsköpunar. Engum er betur kunnugt um hina fjölmörgu galla sem hindra nýsköpun á 
frumstigum og verða til þess að framlag hugvitsmanna nýtist ekki til verðmætasköpunar. Samtökin 
eru aðilar að alþjóðasamtökum á sínu sviði og eru nú að byggja upp net norrænna hugvitsfélaga. Þau 
hafa því hin alþjóðlegu tengsl sem stjórnvöld kalla eftir. Félögin eiga nú í viðræðum við 
landssambönd fatlaðs fólks og aðra forsvarsmenn málefna fatlaðs fólks um leiðir til að auka virkni 
fatlaðs fólks í störfum að nýsköpun; í samræmi við samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks. Hér er enn 
um aukið hlutverk félaganna að ræða, sem gerir aðild þeirra að umræddu ráði nauðsynlega. Þá er 
fyrirséð að ráðgjafastarf félaganna mun stóraukast í framhaldi af niðurlagningu 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, enda mun fyrirhugað Tæknisetur aldrei geta boðið samsvarandi 
ráðgjöf sem byggir á reynslu af rekstri nýsköpunarverkefna á frumstigi. SFH og KVENN hlutu í fyrsta 
sinn lítilsháttar framlag á fjárlögum Alþingis á yfirstandandi ári; einvörðungu vegna baráttu og 
skilnings fáeinna þingmanna. Þessi fjárveiting þarf að stóraukast á næsta ári, í ljósi þess annarsvegar 
að ráðgjafahlutverk félaganna stóreykst með niðurlagningu NMÍ, en einnig vegna stóraukinna
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verkefna t.d. með virkniþátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun og fleiru. Mun Alþingi verða send 
greinargerð og beiðni þar um mjög fljótlega.

Greinargerðin sem fylgir frumvarpi þessu undirstrikar í raun þá fordóma sem ríkja gagnvart 
hugfitsfólki og hagsmunasamtökum þess. Í tölulið 5 er fullyrt að verkefnishópur sem vann að 
undirbúningi frumvarpsins hafi átt „umfangsmikið samráð við... hagsmunaaðila". Þetta er ósatt. 
Undirbúningshópurinn átti ekki á neinu stigi fund eða annað samráð við hagsmunasamtök 
hugvitsfólks og frumkvöðla. Enda sjást þeirra nöfn hvergi í hinni löngu upptalningu. Afleiðing þess er 
sú sem fyrr er lýst; frumvarp sem tekur ekki á nokkurn hátt tillit til nýsköpunar á frumstigum. 
Greinargerðin er uppfull af fordómum þegar fjallað er um athugasemdir sem sendar voru inn á 
samráðsgátt við fyrstu kynningu þessa frumvarps. SFH hafa sent inn rökstuddar athugasemdir á 
öllum stigum þessa svonefnda „samráðs" í aðdraganda þessara laga. Þrátt fyrir það er hér í 
greinargerðinni einungis hampað þeim umsögnum sem jákvæðar voru og nefndir þeir aðilar sem 
þær sendu inn. Hvergi er minnst á athugasemdir SFH. Sýnilegt er af því að tilgangslaust er að senda 
inn athugasemdir í samráðsgátt; stjórnvöld munu einungis hlusta á jábræður sína en virða 
athugasemdir aðvettugi. Nauðsynlegt er að vekja athygli almennings á slíkum vinnubrögðum, en 
einnig alþjóðlegra eftirlitsstofnana. SFH mótmæla harðlega slíkum vinnubrögðum við framlagningu 
lagafrumvarps og vænta þess að Alþingi sýni vandaðri vinnubrögð við afgreiðslu þessara laga.

Verði þetta frumvarp að lögum óbreytt er það framhald á þeirri óheillastefnu sem stjórnvöld hafa 
rekið í nýsköpunarmálum á síðustu árum og miðar að því að útiloka hugvitsfólk frá öllu samráði. 
Hugvitsmenn hafa stofnað hagsmunafélög í þeim tilgangi m.a. að auka skilvirkni nýsköpunar og 
afnema hindranir í vegi verkefna á frumstigum, en þau markmið nást ekki vegna þess að stjórnvöld 
halda félögunum einatt og markvisst frá allri aðkomu að stefnumótun og samráði. Þess í stað hafa 
stjórnvöld valið þá leið að hafa sér til ráðgjafar fulltrúa háskólaumhverfisins og fulltrúa 
atvinnurekenda, en báðir eru harla ókunnugir frumkvöðlaumhverfinu á frumstigum og hindranir sem 
þar mæta frumkvöðlum. Sniðgöngu af þessu tagi verður að linna ef stjórnvöldum er alvara með 
yfirlýsingum sínum um að nýta framlag hugvitsfólks.

Þó ekki snúi það beint að efni þessa frumvarps, er nauðsynlegt að þingmenn hafi það í huga við 
afgreiðslu þess, að nýlega hafa á Alþingi verið samþykkt lög sem enn þrengja að starfsemi 
hugvitsfólks og sjálfstæðra frumkvöðla. Þar er átt við lög um opinberan stuðning við nýsköpun og lög 
um tækniþróunarsjóð. Þar var, líkt og hér, gengið framhjá hagsmunafélögum frumkvöðla í öllum 
aðdraganda og langflestar athugasemdir og viðvaranir hundsaðar við afgreiðslu laganna. Verði 
reyndin hér sú sama er ljóst að stjórnvöld vilja vísvitandi spilla framlagi hugvitsfólks til 
verðmætasköpunar og atvinnuuppbyggingar. Því er þess vænst að Alþingi tryggi hagsmunafélögum 
hugvitsfólks og frumkvöðla réttmæta aðkomu að mótun nýsköpunarumhverfisins með breytingum á 
þessu lagafrumvarpi.

f.h. Samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna
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