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Vísað er til umsagnar Háskóla Íslands frá 19. mars 2021 um frumdrög að frumvarpi til laga um Vísinda- 
og nýsköpunarráð sem ætlað er að koma í stað laga um Vísinda- og tækniráð frá árinu 2003.

Eins og fram kemur í þeirri umsögn, og umsögn Háskóla Íslands um tillögu verkefnishóps um breytingar 
á lagaumhverfi Vísinda- og tækniráðs, er heildarendurskoðun laganna orðin tímabær. Hér skal ítrekað 
að margt er jákvætt sem fram kemur í frumvarpinu. Háskóli Íslands telur til dæmis mjög jákvætt að 
markmið frumvarpsins sé að styrkja langtímastefnumótun í vísinda- og nýsköpunarmálum, að efla 
sjálfstæða gagnagreiningu og eftirfylgni og að auka samstarf og samhæfingu ráðuneyta. Einnig er 
jákvætt að stefnt skuli að einfaldara fyrirkomulagi og betri upplýsingagjöf til nefndarfólks.

Háskóli Íslands fagnaði tillögum verkefnishópsins um einfaldara fyrirkomulag markáætlana, m.a. í því 
skyni að auðveldara yrði að bregðast hratt við aðsteðjandi vanda með nýjum markáætlunum. Þær 
tillögur er ekki að finna í frumvarpinu. Brýnt er að fylgjast vel með því hvort nýtt fyrirkomulag leysi 
þann vanda sem bent var á og laut einkum að of litlum sveigjanleika við framkvæmd markáætlana.

Í tillögum verkefnishópsins kom fram að setja skyldi á fót skrifstofu vísinda- og nýsköpunarmála. Það 
er miður að sú tillaga hafi ekki ratað í frumvarpið, en í greinargerðinni kemur fram að gert sé ráð fyrir 
sérstakri einingu innan ráðuneytisins með sérfræðingum á sviði greiningar, mats og úttekta á sviði 
vísinda, nýsköpunar og tækni. Slík eining mun væntanlega þjóna hlutverki áðurnefndrar skrifstofu.

Í frumvarpinu er lögð áhersla á að rjúfa þau beinu tengsl sem nú eru á milli annars vegar ráðherra og 
hins vegar stjórnenda og sérfræðinga úr háskóla- og vísindaumhverfinu og atvinnulífi. Fyrirhugað er að 
ná þessu fram með lögfestingu sérstakrar ráðherranefndar um vísindi og nýsköpun, þar sem eingöngu 
sitja ráðherrar, og með skipan níu manna ráðgefandi Vísinda- og nýsköpunarráðs sem hittir 
ráðherranefndina einungis einu sinni til tvisvar á ári. Þetta nýja ráð yrði skipað fulltrúum samkvæmt 
tillögu sérstakrar tilnefningarnefndar á vegum forsætisráðherra. Háskólinn bendir á mikilvægi þess að 
gerð verði rík krafa um sérfræðiþekkingu til þeirra sem sitja í því ráði.

Auk þess telur Háskóli Íslands að þessi aðskilnaður sé varhugaverður. Á það var bent í umsögn 
Háskólans um tillögur verkefnishópsins og er það hér með ítrekað. Með framangreindum lögum um 
Vísinda- og tækniráð, sem sett voru árið 2003, var markmiðið að færa stefnumótun á sviði háskóla, 
vísinda og nýsköpunar á efsta stig stjórnsýslunnar. Markmiðið var jafnframt að styrkja með formlegum 
hætti samtal stjórnvalda við háskóla- og vísindasamfélagið auk atvinnulífs. Þetta var gert að erlendri 
fyrirmynd en víða um heim var þróunin í þessa átt. Ekki síst vegna nýrrar þekkingar um mikilvægi 
menntunar, vísinda og nýsköpunar og hvernig unnt er að beita málaflokkunum til samfélagslegrar 
eflingar, svo sem í tengslum við efnahagslegar niðursveiflur. Sem dæmi má nefna að finnskt efnahagslíf 
varð fyrir afar neikvæðum áhrifum í kjölfar hruns Sovétríkjanna 1991. Finnar tókust á við það með því 
að þróa virkt formlegt samráð stjórnsýslunnar og vísindasamfélagsins um stefnumótun og 
aðgerðaáætlun til að takast á við aðsteðjandi vanda. Upprunaleg lög um Vísinda- og tækniráð byggja



einmitt á fyrirmynd frá Finnlandi. Finnar hafa enn í dag svipað kerfi, enda hefur það reynst þeim vel. 
Núverandi tillaga sem er til umsagnar hér á landi gengur í berhögg við þessa þróun.

Í skýrslu starfshópsins kemur fram að algengast sé (í 68% tilvika samkvæmt úttekt OECD) að í ráðum af 
þessu tagi á alþjóðlegum vettvangi sitji ráðherrar, fulltrúar háskólasamfélagsins, rannsóknastofnana og 
atvinnulífs saman, þ.e. rétt eins og Vísinda- og tækniráð er nú skipað (bls. 53).

Það er mat Háskóla Íslands að fyrirhuguð ráðherranefnd ásamt vísinda- og nýsköpunarráði verði verr í 
stakk búin en núverandi Vísinda- og tækniráð til að annast sannfærandi stefnumótun á sviði háskóla-, 
vísinda- og nýsköpunarmála. Háskólinn telur mikilvægt að ráðherrar og vísindasamfélagið, ásamt 
atvinnulífi, starfi áfram á sameiginlegum vettvangi til að takast á við þær samfélagslegu áskoranir sem 
við stöndum frammi fyrir. Það þarf að efla þetta samstarf fremur en að veikja það og ekki síður að gera 
það mun sýnilegra en nú er. Virkur samráðsvettvangur af þessu tagi er nauðsynlegur til að tengja 
ákvarðanir um eflingu háskólamenntunar, rannsókna og nýsköpunar beint við aðrar meginákvarðanir 
stjórnvalda um samkeppnishæfni og framtíðaruppbyggingu samfélags sem eftirsóknarvert er að búa í.

Í þessu ljósi er ekki til bóta að fella niður fyrirhugaða fundi með ráðherranefndinni, eins og nú virðist 
gert ráð fyrir.


