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Yfirlit 

• Atvinnustefna
• Opinbert stoðkerfi atvinnulífs
• Sjónarmið við undirbúning 

byggðaáætlunar 2014-2017



Atvinnustefna



Bakgrunnsupplýsingar

• Verkefnið byggir á stefnumörkun skilgreindri í Íslandi 2020

• Sú stefnumörkun byggir á niðurstöðum 2020 Sóknaráætlunar

– Þar náðist breið samstaða um meginmarkmið atvinnustefnu fyrir 
Ísland til 2020

– Þar voru skilgreindir nokkrir meginþættir, m.a. að atvinnustefna 
fyrir Ísland byggi á samkeppnishæfu rekstrarumhverfi, áherslu á 
vaxtargreinar, myndun klasa, sátt um auðlinda- og umhverfismál 
og einföldun stjórnkerfis og stjórnsýslu



Undirbúningur atvinnustefnu

• Hvað felst í atvinnustefnu?
– Málaflokkar ANR og fleiri til
– Almennar og sértækar aðgerðir stjórnvalda

• Útgangspunktar við mótun atvinnustefnunnar
– Hlutverk stjórnvalda er að skapa atvinnulífinu a) samkeppnishæft 

rekstrarumhverfi og b) tryggja áreiðanlega og skilvirka stoðþjónustu
– Byggt verður á styrkleikum og sérstöðu
– Horft verður til tækifæra í nýsköpun og þróun
– Menntun sem forsenda öflugs atvinnulífs



Ferlið 

Afmörkun 
verkefnis

Kynning Stöðumat Úrvinnsla

Vinnuhópar
Áherslur og 

tillögur
ÚrvinnslaDrög stefnu

Kynning Rýni Aðgerðaáætlun Kynning stefnu

Víðtækt samráð
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Atvinnulíf byggir á styrkleikum, sérstöðu og sveigjanleika

Þekking og nýsköpun er grundvöllur aukinnar verðmætasköpunar

Íslensk fyrirtæki eru samkeppnishæf á alþjóðlegum mörkuðum

Ísland er aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki



Forsendur (drög)
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Fyrirmyndar rekstrarumhverfi og stöðugleiki í efnahagsmálum  

Skilvirk og fagleg stjórnsýsla og stoðkerfi 

Nýsköpun, rannsóknir  og þróunarstarf í fremstu röð 

Hæft starfsfólk sem uppfyllir þarfir atvinnulífs 

Árangursríkt samstarf  atvinnulífs, mennta og rannsóknastofnana 

Verðmætasköpun útflutningsgreina byggir á nýsköpun og 
árangursríku markaðsstarfi 

Fjármögnunarumhverfi sem annar þörfum atvinnulífs  

Sjálfbær nýting auðlinda styður markmið um jafnvægi í hagkerfinu og 
verðmætasköpun til lengri tíma

Þátttaka í alþjóðlegri þróun og viðbrögðum við hnattrænum áskorunum



Tegundir aðgerða



Helstu sjóðir stoðkerfis

Sjóður Milljónir kr.

Rannsóknasjóður (MMRN) 1.317

Markáætlun á sviði vísinda og tækni (MMRN) 407 

Tækjasjóður 120

Kvikmyndasjóður (MMRN) 1.020

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar (ANR) 850

AVS rannsóknarsjóður (ANR) 268

Tækniþróunarsjóður (ANR) 1.270

Framleiðnisjóður landbúnaðarins (ANR) 110

Átak til atvinnusköpunar (ANR) 68

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (ANR) 575

Endurgreiðslur vegna R&Þ+N (FJR) 1.100

Samtals 7.105



Mælikvarði á nýsköpunarvirkni?



Undirbúningur nýrrar byggðaáætlunar



Lykilsvið Byggðaáætlunar 2010-2013 

• Atvinnustefna

• Samþætting áætlana og aukið samstarf 

• Efling stoðkerfis atvinnulífs

• Stuðningur við nýsköpun og sprotafyrirtæki

• Erlendar fjárfestingar

• Efling ferðaþjónustu

• Félagsauður

• Efling menningarstarfs og skapandi greina

� Fyrirsagnir sem kalla á a) almennar og b) sértækar aðgerðir



Úr byggðaáætlun 2010-13 

Þróun og styrking vaxtarsamninga.
• Markmið: Að efla nýsköpun og atvinnuþróun á landsvísu.

• Meginhugmynd
– Vaxtarsamningar verða ein helsta burðarstoð atvinnuþróunar og 

nýsköpunar. 
– Verkefni á sviði nýsköpunar og þróunar sem skilgreind eru í 

byggðaáætluninni verði samræmd og tengd saman í gegnum 
vaxtarsamninga. 

– Þetta eykur einnig áhrif heimamanna á stefnumótun og framkvæmd 
aðgerða byggðaáætlunarinnar.



Vaxtarsamningar

• Í stuttu máli:
– Svæðisbundið fjármagn til nýsköpunar- og þróunarverkefna
– Ákvörðun um úthlutun hjá heimamönnum
– Byggir á stefnumarkandi áherslum svæða (t.d. SL)
– Stærri samstarfsverkefni (viðbót við styrkjaflóruna)
– Renna út í lok árs 2013



Að lokum - sjónarmið við gerð 
byggðaáætlunar

• Tengsl við atvinnustefnu 
– Framtíðarsýn, forsendur, leiðir og aðgerðir

• Heildstæð byggðaáætlun – hvert er innihaldið?
– Þátttaka fleiri ráðuneyta en verið hefur

• Skýr markmið (varnar- og sóknarsvæði) 
– Fjölþætt viðfangsefni og vandamál…en sömuleiðis sóknarfæri

• Tengsl við sóknaráætlun landshluta
– Stýrinet og 8 sóknaráætlanir



Gerð byggðaáætlunar 

Byggðaáætlun

Stefnur ráðuneyta, t.d. 
atvinnustefna

8 Sóknaráætlanir landshluta
-áherslur og viðfangsefni 8 svæða



Takk fyrir


