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Umsögn Samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna 
um fjármálaáætlun 2023-2027

Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna leggja hér með fram umsögn og athugasemdir vegna 
fjármálaáætlunar 2023-2027; annarsvegar sem heild og hinsvegar fáein tiltekin atriði.

Um áætlunina í heild:

Ámælisvert er að í áætluninni virðist vera gert ráð fyrir áframhaldandi sniðgöngu á framtaki 
hugvitsmanna landsins og samtökum þeirra. Fullyrða má að þessi sniðganga hefur hamlað nýsköpun 
og framtaki Í landinu. Hún er í andstöðu við allar yfirlýsingar ríkisstjórna og einstakra 
stjórnmálamanna um að „nýta hugvit landsmanna til verðmætasköpunar". Hér er ekki átt við það 
heildarfé sem lagt er til nýsköpunarumhverfisins til samkeppnissjóða eða skattafsláttar undir 
merkjum nýsköpunar; það gerir vissulega sitt gagn þó ferlar séu um margt gagnrýniverðir. Hér er átt 
við hina meðvituðu sniðgöngu stjórnvalda á hugvitsfólki og frumkvöðlum á byrjunarstigi; hugmyndum 
einstaklinga og litlum sprotaverkefnum sem eru undirstaða nýsköpunar. Þrátt fyrir ítrekaðar 
ábendingar og skýrslur til ráðuneyta og Alþingis hefur samtökum þessa fólks; SFH og KVENN verið 
synjað um stuðning til margháttaðrar ráðgjafa- og fræðslustarfsemi sinnar og framhjá þeim gengið í 
stefnumótun nýsköpunar. Nýlegt dæmi er synjun fjárlaganefndar Alþingis og nýsköpunarráðuneytis á 
beiðni félaganna um nauðsynlegt framlag til starfsemi sinnar á þessu ári.
Í þessari áætlun til næstu ára er ekki að sjá neinn vott þess að bætt verði úr í þessum efnum.

Um einstök atriði:

1. Á bls 37 segir að „stuðningur við rannsóknir og nýsköpun hafi stóraukist og verði áfram mikill 
í sögulegum samanburði". Á bls 90-92 er því sama haldið fram í rammagrein um nýsköpun. 
Vissulega er það rétt að heildarframlög ríkissjóðs til þess sem kalla mætti nýsköpun hefur 
aukist nokkuð, þó enn sé hann ónógur. Með þessu er þó einungis hálf sagan sögð, þar sem 
stjórnvöld hafa látið það undir höfuð leggjast að styðja við nýsköpun á frumstigum. Með því 
er átt við stuðning við fræðslu og kynningu á sviði nýsköpunar; jafningjafræðslu þeirra sem 
eru að hefja nýsköpun; tengslanet hugvitsfólks; sýningahald á verkum hugvitsmanna; 
kynningar á verkum hugvitsmanna hérlendis og erlendis og þátttöku hugvitsmanna í 
alþjóðasamtökum. Öllum þessum verkefnum hafa SFH og KVENN sinnt um margra áratuga 
skeið; oftast án nokkurs stuðnings eða þakklætis stjórnvalda. Stjórnvöld hafa jafnvel gert 
beina atlögu að hugvitsfólki, t.d. með því að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og þá 
gjaldfrjálsu ráðgjöf sem þar var að fá fyrir hugvitsfólk. Eftir niðurlagningu NMÍ er ráðgjöf SFH 
og KVENN sú eina sem frumkvöðlum stendur til boða gjaldfrjálst. Félögin sóttu um 
rekstrarframlag af fjárlögum 2022 til að mæta auknu álagi vegna þess, auk annarra stórra 
sérverkefna s.s. fyrstu heildarskráningar hugvitsmanna og frumkvöðla. Var sótt um aukningu 
þess 5 milljón króna framlags sem félögin nutu árið 2021. Ráðherra ogfiárlaganefnd 
brugðustviðmieðþví aðfella.alfariðnjður allanfjárstuðning viðfélögin og þar með einu 
gjaldfríálsu.ráðgjöfinasem.íslenskuhiugvitsfólki.býðst.J-þessarl.áætluntllnæstuAraáiraer  
ekki að finna stafkrók umfram.lög til hugvitsfólks og frum.kvöðla á frumstigum.Gerðer krafa 
um aö úr þessujveröi bætt.
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Í nýjum lögum nr 25/2021 um „opinberan stuðning við nýsköpun" segir svo Í 9.gr: „Ráðherra 
skal setja á fót stafræna nýsköpunargátt fyrir upplýsingagjöf um stuðning við nýsköpun og 
tryggja að ráðgjöf á fyrstu stigum nýsköpunarverkefna sé gjaldfrjáls og aðgengileg hvar sem 
er á landinu, m.a. leiðsögn við umsóknarferli innan stuðningsumhverfis nýsköpunar". SFH 
og KVENN hafa farið fram á að við félögin verði gerður þjónustusamningur, enda reka þau 
þegar þessa starfsemi. Hvorki ráðherra né Alþingi hafa svarað erindum félaganna Í þessum 
efnum.
Rétt er að taka það fram, varðandi stuðning við hið umfangsmikla grasrótarstarf SFH og 
KVENN að félögin fengu smástyrki (300þús-1,5 millj árlega) á árunum 2013-2017. Fyrir 
dugnað einstakra þingmanna fengu félögin 5 millj á fjárlögum 2021, en var synjað um 
rekstrarstyrk á yfirstandandi ári án skýringa. Félögin undirbúa nú víðtækt verkefni í samstarfi 
við ÖBÍ, Þroskahjálp o.fl. landssambönd sem miðar að því að gera fötluðu fólki kleift að 
stunda og vinna við nýsköpun. Það verkefni fékk 10 millj.kr undirbúningsstyrk á þessu ári 
sem fer til þess skilgreinda verkefnis en nýtist ekki til rekstrar félaganna. Furðulegt hlýtur að 
teljast að á sama tíma og slíkt verkefni nýtur víðtæks stuðnings á Alþingi er starfsemi 
frumkvöðlafélaganna stefnt í hættu með því að synja þeim um rekstrarfé. Um leið og þakkað 
er fyrir áðurnefndan stuðning liðinna ára er farið fram á aukinn skilning fjárlaganefndar.

2. Á bls 96 er rætt um „grósku í nýsköpun" og þar segir m.a: „Nýsköpun er lykillinn að öflugu og 
fjölbreyttara hagkerfi. Vinna stendur yfir við að gera Ísland betur ístakk búið að mæta 
áskorunum framtíðarinnar með þvíað byggja upp traustan grundvöll fyrir hugvitsdrfna 
nýsköpun á öllum sviðum, fjölga störfum íþekkingargeiranum og auka samkeppnishæfni 
íslensks atvinnulífs. Bæta þarf enn frekar tengsl háskóla og rannsóknasamfélagsins til að efla 
nýsköpun". Rétt er það að nýsköpun er lykillinn að öflugu og fjölbreyttu hagkerfi. Hinsvegar 
hefur framleiðsluiðnaður aldrei náð að verða sú stoð hagkerfisins hérlendis sem hann er í 
öðrum þróuðum ríkjum. Veigamikil ástæða þess er óskilvirkt fyrirkomulag og stjórnun 
nýsköpunarmála. Hérlendis byggir stuðningsumhverfi nýsköpunar á hagsmunagæslu stórra 
rótgróinna aðila og jafnvel pólitískra afla. Þeir stóru hafa lag á því að koma sér vel fyrir við 
„kjötkatla" nýsköpunarsjóða og mergsjúga stuðningsúrræði sem gagnast gætu til að styðja 
gagnleg sprotaverkefni og koma á fót undirstöðu íslensks framleiðsluiðnaðar. Á þetta hafa 
félög hugvitsmanna ítrekað bent, án minnstu viðbragða Alþingis eða annarra sem þarna ráða 
ferð. Hluta vandamálsins má sá í fyllyrðingunni hér að ofan: _."bæta þarf tengsl háskóla og 
rannsóknarsamfélagsins".... Ætla mætti, af þessari fullyrðingu, að í þessum skorti á tengslum 
innan akademíunnar liggi allur vandi nýsköpunarumhverfisins. Háskólasamfélagið getur þó 
ekki kvartað yfir því að hafa ekki fengið sinn stuðning í nýsköpunarumhverfinu. Síðasta 
stórgjöf íslenskra stjórnvalda til háskólaumhverfisins var að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og byggja í stað hennar upp starfsemi undir húsvegg háskólanna sem fyrst og fremst 
þjónar þeirra þörfum. Þar var hagsmunum frumkvöðla og hugvitsmanna varpað fyrir róða. 
Ekki skal gert lítið úr mikilvægi háskóla og akademisks rannsóknarstarfs á þeirra vegum, en 
staðreyndin er sú að nýsköpun sprettur úr huga hvers einstaklings en er ekki afrakstur 
langskólanáms. Því þarf ekki síður að hlú að þeim sem starfa utan akademíunar en innan 
hennar. Þess er krafist af Alþingi að jafnræðis sé gætt við ráðstöfun almannafjár, og þess er 
krafist af framkvæmdavaldinu að þess sama jafnræðis sé gætt við stjórn nýsköpunarmála.
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3. Á bls 220 segir svo um framtÍðarsýn og meginmarkmið Í nýsköpunarmálum: „Þess vegna er 
lykillinn að bættum lfsgæðum og fleiri tækfærum sá að hugvitið verði stærsta 
útflutningsgrein þjóðarinnar. Rannsóknir, þróun, nýsköpun og hagnýting hugvits eiga því að 
vera inngróin ímenningu og efnahagslf þjóðarinnar". Rétt er að taka undir þessi sannindi, 
en um leið benda á það sem sagt var hér að framan. Hér er skýrt dæmi þess að stjórnvöld 
tala fjálglega um mikilvægi hugvits en vinna svo að því öllum árum að halda því niðri. Um leið 
og sagt er að hugvit sé lykillinn að bættum lífsgæðum kippa stjórnvöld fótunum undan einu 
ráðgjöf sem hugvitsfólki á frumstigum býðst án fjárútláta. Um leið og stjórnvöld segja hér að 
hagnýting hugvits eigi að vera inngróin í menningu þjóðarinnar hindra þau ritun 
menningarsögu þjóðarinnar á sviði hugvitsstarfs. Með því er átt við heildstæða skráningu 
hugvitsmanna á Íslandi frá upphafi, eftir tiltækum heimildum. Sá mikilvægi þáttur íslenskrar 
menningar hefur aldrei verið skráður, en fjárlaganefnd Alþingis synjaði SFH um styrk til 
starfans þegar eftir því var leitað við fjárlagagerð ársins 2022. Þannig tala stjórnvöld hér 
fjálglega og marklaust um hvaðeina sem viðkemur starfi hugvitsfólks, en halda um leið 
starfsemi þeirra í fjársvelti. Hvergi í þessari fjármálaáætlun vottar fyrir úrbótum í því efni.

4. Á bls 223 er fjallað um áskoranir í stuðningsumhverfi nýsköpunar. Hvergi er þar minnst á 
þann mikla skort sem ríkir á stuðningsúrræðum fyrir hugvitsmenn sem vilja hefja nýsköpun; 
skort á styrkjamöguleikum; hindrandi skilyrði samkeppnissjóða; samkeppnishindrandi (allt að 
67%) mótframlagskröfu samkeppnissjóða og nær algjörum skorti á stuðningi við þróun 
loftslagsúrræða. Dregin er upp glansmynd af stuðningsumhverfi sem sérstaklega þjónar 
hagsmunum stórfyrirtækja og háskólaumhverfisins en lítilsvirðir minni sprotaverkefni; hversu 
vænleg sem þau eru fyrir þjóðarhag. Því er harðlega mótmælt að fjárhagsáætlun 
þjóðarbúsins til margra ára byggi á slíkum tálsýnum.

5. Á bls 224-225 er áfram fjallað um nýsköpun. Sagt er að málaflokkurinn nái yfir „aðgerðir í 
þágu nýsköpunar- og hugvitsiðnaðar", en þrátt fyrir það er hvergi minnst á málefni 
hugvitsmanna sem eru að byrja með verkefni eða hvernig eigi að mæta þörfum þeirra. Ekki 
heldur hvernig þeim verði tryggð sú lögbundna gjaldfrjálsa ráðgjöf sem áður var nefnd. Öll 
glansmyndin miðast við þarfir stórfyrirtækja og háskólaumhverfisins. Alla tengingu vantar við 
þann raunveruleika að hugvitsverk koma frá einstaklingum en ekki fyrirtækjum eða 
háskólum. „Grænar lausnir" er vinsælt slagorð í pólitískri umræðu, en ekki er að sjá af 
stjórnvaldsaðgerðum og nýsköpunarstuðningi að mikill skilningur sé á loftslagsmálum eða 
skyldum stjórnvalda í þeim efnum.

Þess er vænst að tekið verði tillit til þessara athugasemda, og að viðeigandi lagfæringar verði gerðar á 
þessari áætlun áður en hún verður grundvöllur ríkisfjármála á næstu árum. Óbreytt stefna í 
málefnum hugvitsfólks og félaga þeirra er í andstöðu við markmið stjórnvalda um nýtingu hugvits til 
verðmætasköpunar og samfélagsþróunar.

Sjálfsagt er að skýra frekar það sem óljóst kann að vera í þessum athugasemdum og mæta í viðtöl 
þingmanna og -nefnda, ef eftir því er óskað.

Virðingarfyllst

Valdimar Össurarson, formaður SFH


