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Tilgangur – fyrirkomulag - reynsla 

• Tilgangurinn með stefnumótinu er að efna til og 
skilgreina samstarfsverkefni um „betri lausnir 
fyrir minna fé“ fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi sem 
fela í sér tækifæri til verðmætasköpunar og 
útflutnings fyrirtækja í greininni (sjá nánar 
Klasaáætlun á þremur sviðum).  
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Tilgangur – fyrirkomulag - reynsla 
 

• Stefnumótið er framhald af fundi sem Samtök 
iðnaðarins og Hátækni- og sprotavettvangur 
efndu til í nóvember sl. þar sem fjárlögin voru 
rýnd með augum nýsköpunar. Framsögumenn og 
þátttakendur í pallborði þar á meðal fimm 
ráðherrar voru sammála um nauðsyn þess að 
finna nýjar leiðir til að halda uppi þjónustu hins 
opinbera og helst bæta hana fyrir minna fé en 
áður. 
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Hlutfallsleg ráðstöfun R&Þ fjármagns 
til opinberra aðila á Norðurlöndum árið 2003 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð

Aðrir þ.m.t útlönd

Rannsóknaráð og
samkeppnissjóðir

Rannsókna-stofnanir

Háskólar

Svona gerum við á Íslandi Svona gera þeir bestu 



Tilgangur – fyrirkomulag - reynsla 

• Í tengslum við nýgerða kjarasamninga gaf 
ríkisstjórnin út yfirlýsingu um að hrinda af stað 
aðgerðum sem lagðar voru til í kjölfar fundarins í 
nóvember, sl.     

http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/6771 
• “Þá hefur verið ákveðið að efna til klasasamstarfs og að efla 

samkeppnissjóði á sviði menntamála, heilbrigðis- og 
velferðarmála, orku- og umhverfismála á grundvelli útfærðra 
hugmynda Samtaka iðnaðarins.” 

 

• “Stjórnvöld munu leita leiða til að efla Nýsköpunarsjóð 
atvinnulífsins til fjárfestinga í sprotafyrirtækjum og gera 
Tækniþróunarsjóði kleift að aðstoða fyrirtæki á sviði 
hugbúnaðar og hátækni til að auka útflutning á næstu þremur 
árum.” 
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Klasaáætlun á þremur sviðum til 
þriggja ára 

• Markmiðið er að skapa betri og 
hagkvæmari lausnir til að 
uppfylla þarfir á þessum 
sviðum og um leið skapa 
tækifæri til þróunar á lausnum 
sem eiga erindi á alþjóðlegan 
markað.  

• Þrjú svið 
– Heilbrigðissviðið 

– Orku- og umhverfissviðið 

– Menntasviðið  

 
• Einfalt er að koma þessu fyrirkomulagi á í tengslum við 

umsóknarferli Tækniþróunarsjóðs og skipun sérstakra 
klasafagráða sem fara yfir umsóknir og forgangsraða í 
samræmi við væntingar um árangur. Með því 
fyrirkomulagi væri nýtt að mestu það ferli og skipulag 
sem þegar er fyrir hendi hjá Rannís. 
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Hugmyndin í hnotskurn 

• Teknar verði frá 3x3x50(iðnaðarmálagjald 2010 + fjárlög 2012-13) 
milljónir króna sem verða sérstaklega eyrnamerktar 
nýsköpunarverkefnum í heilbrigðisgeiranum, menntakerfinu og á 
orkusviðinu sem hafa skýrt markmið um að skapa sparnað í 
kerfinu, auka skilvirkni og gera meira úr þeim fjármunum sem fyrir 
hendi eru í kerfinu. Leggja mætti áherslu á hugmyndir sem skila 
sparnaði fljótt. 

• Notaður verður sá farvegur sem fyrir hendi er hjá 
Tækniþróunarsjóði, faglegt mat á umsóknum, jafnræði 
umsóknaraðila og gegnsæi. 

• Kröfur um að nýsköpunarfyrirtækin leggi a.m.k. jafn mikið á móti 
(króna á móti krónu) líkt og í Tækniþróunarsjóði tryggja að farið 
verður í rannsóknar- og þróunarstarf fyrir um allt að 600 milljónir 
á hverju sviði. 

• Til yrði þekking og vara sem sparar fjármuni í heilbrigðiskerfinu, 
menntakerfinu og orkukerfinu. 

• Til yrði þekking og vara sem þróa mætti til útflutnings 

• Til yrðu ný störf og nýir vaxtarmöguleikar fyrir íslensk 
sprotafyrirtæki 

• Aukin virkni og nýsköpun færðist í starfsemi og samstarf stofnana 
og fyrirtækja á þessum þrem lykilklösum í íslensku með aðkomu 
og þátttöku háskóla, rannsóknastofnana og tæknifyrirtækja. 
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Klasaáætlun á þrem sviðum. 
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Kostnaður mkr. 2011 2012 2013 

Heilbrigðisklasi - 

verkefni 

190 190 190 

Menntaklasi - verkefni 190 190 190 

Orku- og umhverfisklasi 

- verkefni 

190 190 190 

Umsjón og annar 

kostnaður 

30  30  30  

Norrænt/alþjóðlegt 

samstarf/NSN 

? ?    ? 

? ? ? 

Samtals 600 600 600 

Fjármögnun mkr. 2011 2012 2013 

Iðnaðarmálagjald  150 0 00 

Fjárlög/2020 áætlun  150 150 

Mótframlag stofnana 150 150 150 

Mótframlag fyrirtækja 300 300 300 

Norrænt/alþjóðlegt 

samstarf/NSN 

? ?    ? 

Atvinnuleysistryggingasj

óður 

? ? ? 

Samtals 600 600 600 



Dæmi um verkefni 

 

• sem gætu fengið framgang með þessum hætti: 

• Upplýsingarkerfi heilbrigðiskerfisins og áframhaldandi þróun 
rafrænna sjúkraskráa. 

• Lausnir sem tengjast straumlínulögun ferla í heilbrigðiskerfinu, 
þ.m.t. í tengslum við nýtt Háskólasjúkrahús. 

• Ýmsar lausnir sem byggja á þekkingu lækna í tilteknum 
meðferðarferlum sem notast við tækni og búnað til að auka 
skilvirkni og gæði. 

• Rafrænar lausnir í menntakerfinu, s.s. fjarnám og aðferðafræði 
leikja við kennslu sem miða að auknum gæðum kennslu og 
hagræði fyrir nemendur, kennara og skóla. 

• Nálgast brottfallsnemendur með nýjum og virkum aðferðum. 

• Samstarf fyrirtækja og skóla um nýjar og virkari lausnir í kennslu. 

• Nýjar lausnir til að auka nýtingu og umhverfisgæði orkuauðlinda. 

• Nýjar lausnir til að lækka kostnað við kyndingu á köldum svæðum. 
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ÁR NÝSKÖPUNAR - markmið 

10 

 

• Markmið verkefnisins er að kynna og efla 
nýsköpun sem leið til endurreisnar í íslensku 
atvinnulífi og vinna að vegvísi til framtíðar með 
verðmætasköpun og aukinn útflutning að 
leiðarljósi. 

 

• Megin viðfangsefni verkefnisins er að vinna á markvissan 
hátt að því að bæta starfsskilyrði og stuðningsumhverfi 
nýsköpunar í fyrirtækjum m.a. með aukinni kynningu og 
hvatningu á sem breiðustum grunni og í sem flestum 
atvinnugreinum.  

  

6/27/2011 ÁR NÝSKÖPUNAR – frumkvæði – fjárfesting - farsæld 



ÁR NÝSKÖPUNAR - árangur 
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 Árangur, sem verkefnið miðar að, felst m.a. í að; 

• kynna það sem vel er gert, efla ímynd atvinnugreina og hvetja sem flesta 
til dáða í verðmætasköpun á grunni hönnunar og nýsköpunar 

• efla útflutning íslenskra fyrirtækja 

• efla samstarf fyrirtækja um nýsköpun og útflutning á lykilsviðum, jafnt 
innan lands sem utan, m.a. annars í formi „klasa“ og „samstarfsvettvanga“ 

• efla samstarf um þróun lausna fyrir opinbera innkaupaaðila á grunni PPP-
aðferðafræði 

• efla og straumlínulaga stoðkerfi nýsköpunar og bæta starfsskilyrði 
fyrirtækja 

• auka framboð á fólki til nýsköpunarstarfa í fyrirtækjum og treysta mennta- 
og þekkingarstig í atvinnulífinu almennt 

• auka almennan skilning á mikilvægi nýsköpunar í fyrirtækjum og á öllum 
stigum samfélagsins með aukin gæði og verðmætasköpun að leiðarljósi 

• efla tölfræði og hagtölugerð í öllum atvinnugreinum til að bæta gæði í 
ákvarðanatöku og framkvæmd 
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Fyrirkomulag 

• Stefnumótið tekur mið af ferlum og þörfum á 
helstu lækningarsviðum sem kalla á lausnir sem 
fyrirtæki geta tekið þátt í að þróa í samstarfi við 
heilbrigðisstofnanir.   

• Fulltrúar heilbrigðistofnana/læknasviða kynni 
sínar þarfir og hugmyndir að samstarfi.  

• Fyrirtæki kynna þróunarverkefni og lausnir sem 
þau hafa verið að vinna að og eiga erindi í slíkt 
samstarf.  
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Fyrirkomulag – tæki og tól 

• Gert er ráð fyrir að hver kynning sé að hámarki 5 
mínútur.   

• Í dagskránni er gert ráð fyrir að áhugsamir 
samstarfsaðilar geti sest niður og kannað 
samstarfsgrundvöll nánar og ákveðið framhald ef 
áhugi er fyrir hendi. 

• Eyðublað fyrir verkefnihugmyndir gegnir 
lykilhlutverki (danskort) sem æskilegt er að fyllt 
verði út fyrir fundinn og í tengslum við umræður 
um einstök samstarfsverkefni (dansinn).  

• Formglærur fyrir kynningar. 
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Reynsla úr öðrum klösum og greinum 

• Sjávarútvegsklasinn 

• Orku- og umhverfisklasinn (Jarðhitaklasinn) 

• Heilbrigðisklasinn 

• Menntaklasinn 
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Sjávarútvegsklasi vs jarðhitaklasi.  
 Upphaf - Þróun - Árangur  

• Reynslusaga um 24 ára árangursríkt 
klasasamstarf sjávarútvegs og iðnaðar á Íslandi 
(frá 1987) 

 

• Samanburður við jarðvarmann – um þróun á 
nýjum lausnum með virðisauka og útflutning á 
tæknilausnum að markmiði 
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Reynslusaga um 24 ára árangursríkt klasasamstarf 
sjávarútvegs og iðnaðar á Íslandi (frá 1987) 
                               
                                  Tvær mikilvægar skýrslur 
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Þróunarverkefni og samstarf um 
sjávarútvegstækni - klasasamstarf 
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1987 1990 1995 2000 2005 2011 

EUREKA Halíos – 

fiskiskip framtíðar  

Upplýsingatækni í 

fiskvinnslu – 

norrænt verkefni 

Samstarfsvettvangur sjávarútvegs og iðnaðar 

AVS – Aukið virði sjávarfangs 

Robofish – EU 

verkefni 

Orma og beinaleit 

markáætlunarverkefni 

Chill on – EU 

verkefni 

Myndgreiningartækni – 

þ.m.t. Phd. HA 

NordFood I NordFood II 



Dæmi um skipulagt klasasamstarf í atvinnulífinu 

Samstarfsvettvangur sjávarútvegs og iðnaðar. Guðbergur Rúnarsson, framkvæmdastjóri 

Fyrirtæki og einstaklingar hafa leitað eftir stuðningi Vettvangsins allt fá árinu 1994. Verkefni eins 

og þróun og smíði á betri tækjabúnaði sem eykur vinnsluvirði í fiskvinnslu og útgerð eru mikilvæg 

og með stuðningi við þessi verkefni hefur Vettvangurinn tekið þátt í og eflt íslenska framleiðslu 

á tækjum og búnaði fyrir alþjóðlegan markað. Til marks um góðan árangur Vettvangsins 

hafa um 75 af u.þ.b. hundrað verkefnum skilað góðum árangri og sum mun meira en nemur þeirri 

fjárhæð sem varið hefur verið til Vettvangsins í heild. 

 

Samstarfsvettvangur um heilbrigðistækni. Halldór Pétur Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 

Heilbrigðistæknivettvangur hóf formlega starfsemi í júlí árið 2000 og var meginhlutverk hans að 

hvetja fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga til aukins innlends og erlends samstarfs í heilbrigðistækni.   

Tilkoma vettvangsins auðveldaði fyrrnefndum aðilum að koma á samstarfi 

með formlegum hætti. Þá hefur verið lögð sérstök áhersla á erlent samstarf. Iðnaður í heilbrigðistækni 

á sér ekki langa sögu hér á landi. Árangurinn undanfarinn áratug sýnir þó, svo ekki verður 

um villst, að Íslendingar eiga góða möguleika á þessu sviði.  
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Klasar og net 

Clusters:  (sectors/branches) 

Companies, institutes and other 

organizations and structures of  

interest in a business sector or 

a strong society/culture in a nation  

or a group of nations/location. 

Company strategies, 

Structures, organization 

and competition 

Demand,  

conditions and  

customers 

Related  

branches and  

services sectors 

Competition 

conditions and 

 suppliers 

Net: (Intrest organisations, companies networks, Nordic.) 

Formal cooperation and connection 

Between companies, public organizations 

And other interest bodies that have and 

interest in common goals and targets. 

Suppliers 

Customers 

Side sectors Competitors Horisontal cooperation 



Umbreyttur “Triple helix “ 
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Notendur 
(t.d. einstaklingar,  

fyrirtæki, opinberir aðilar) 

 

Þróendur þekkingar 
(t.d. háskólar, rannsóknastofnanir) 

Samstarfs- 

hvatar 
Hagsmunasamtök  atvinnulífs, 

fjárfestar, stjórnvöld og þjónustuaðilar 

Nýsköpun byggð á  samspili þekkingar, þróunar og notkunarþarfa 

Þróendur nýrra lausna 
(t.d. sprota- og hátæknifyrirtæki) 

S 

A H&R 



THE NORDIC RECIPE FOR SUCCESSFUL INNOVATION 

2. Non-hierarchic organisa-

tion, skilled and educated 

employees in creative and 

open teamwork culture 

3. Close cooperation with 

customers and detailed 

insight in their needs - seize 

the opportunities 

 

Successful 

Innovation 

6. Active investments in R&D 

using technology transfer, IPR,  

product design, classification 

and standardization  

1. Clear future vision, 

strategic innovation priority 

and top management 

dedication 

7. Cooperation with 

universities, research 

institutes, financial partners 

and other companies 

5. Global approach for  

a continuous consolidation at 

a single world-market 

4. Systematized innovation 

structure and quality processes 

with necessary facilities and 

tools for value creation 

0. Active  

entrepreneurship 

 encouraging and  

promoting innovation 

Úrvaldsdeildin 

 Áhersluverkefni//starfsgreinahópar /Klasar   

1. deildin 

2. deildin 

3. deildin 

Opinber innkaup – PPP 

Aðstaða 

Alþjóðleg tengsl og 

samstarf 

Háskólar, rannsóknastofnanir  

 / Önvegisetur/ klasar  

Fjármálastofnanir og tengslanet 

Háskólar – menntamál 

Aðstaða 

Ráðgjöf, NMÍ,  

Staðlaráð, CE-merkingar 

þjónusta 

Kauphöllin, menntamál 



  
Fagnað er nýjum lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki í formi endurgreiðslu 
rannsókna- og þróunarkostnaðar og hækkun viðmiðunarmarka (15%->20% og 50->100 mkr).   

1. Núna þarf að semja ný lög varðandi hlutabréfakaupin bæði hjá einstaklingum og 
félögum í stað þeirra ákvæða sem felld voru út í árslok 2010.  

2. Þrefalda þarf framlög til Tækniþróunarsjóðs og endurskoða skipulag, aðgengi og 
ferli með aukna verðmætasköpun og útflutning tækni- og þekkingarlausna að 
leiðarljósi.  Efla “Brúarstyrki” til að styðja betur við útflutningsstarfsemi og 
uppbyggingu innviða, óháð stærð fyrirtækja.  

3. Nýta þarf vel öll tækifæri til nýsköpunar og þróunar nýrra og hagkvæmari lausna 
sem geta hentað til útflutnings í tengslum við stærri opinberar fjárfestingar, m.a. 
í heilbrigðis- og menntakerfinu og í orku- og umhverfismálum. 

4. Straumlínulaga þarf stuðnings-, upplýsinga- og þekkingarumhverfi nýsköpunar 
með hraða uppbyggingu hátækni- og sprotafyrirtækja að leiðarljósi. 

5. Stórefla þarf stuðning við útflutningsstarfsemi tækni- og nýsköpunarfyrirtækja 
og treysta ímynd Íslands á erlendum mörkuðum, m.a. á grunni nýsköpunar, 
þekkingar og sjálfbærni. 

6. Nýta sem best þann slaka sem er í atvinnulífinu til að efla menntun og hækka 
menntastig þjóðarinnar, ekki síst þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá. 

 

 

 

 

Hvað þarf að gera – skilaboð til stjórnvalda!  
í Sóknaráætlun 20/20 



Framlög til Tækniþróunarsjóðs 2004-2011 

Þrefalda framlög!  (væri stefnubreyting í verki) 
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Framlög til Tækiþróunarsjóðs 2004-2011

 

Vinningstillaga á Sprotaþingi 2007 

 

Rauntölur 2004-2007 



Stuðningsumhverfið – í dag 



Stuðningsumhverfið (skv. könnun 2006) 

– margt gagnlegt en brotakennt 

Tækniþróunarsjóður 

Nýsköpunarsjóður  

atvinnulífsins 

Tæknisjóður - gamli 

Skiptir augljóslega 

Mestu máli að mati 

sprotafyrirtækja 



Stuðningsumhverfið – á morgun 

Það þarf að straumlínulaga stuðningsumhverfið 



Uppbyggingarferli nýsköpunarfyrirtækja – “Nýsköpunarspilið” 

4. Vöruaðlögun/umbætur 
Framtíðarsýn og stefnumótun 2 

Nýjar þarfir / nýtt samstarf 

Viðskiptaáætlun 2 

Fjármögnun 2 – þróunarstyrkir 

Gæði / CE-merkingar/staðlar 

8. Uppskölun -heildarlausnir 
Framtíðarsýn og stefna 3 

Stöðlun vöru- og þjónustuframboðs 

Heildarlausnir 

Skipulag og áframhaldandi þróun innviða 

Þróun og rannsóknir 

 Þ  J  Ó  N  U  S  T  A     Í     S  T  U  Ð  N  I  N  G  S  U  M  H  V  E  R  F  I         N  Ý  S  K  Ö  P  U  N  A  R 

2. deild 

10-100 milljónir 

1. deild 

100-1000 milljónir 

Úrvalsdeild 

1000 milljónir + 

2. Þróunarverkefnið 
Samstarfsaðilar - tengslanet 

þróunarverkefnið - áfangar/vörður 

Fjármögnun þróunarverkefnis 

Verkefnisstjórnun – fjármálastjórn 

Skapa samkeppnisforskot – hagnýting  

5. Þróun ferla, gæða- og stjórnkerfa 
Skipulag framleiðslu/þjónustu 

Ferli / umbætur / aðferðir /tækni 

Stjórn- og gæðakerfi  

Skipulag r&þ /straumlínustjórnun 1 

Þjálfun og þróun mannauðs 

7. Þjónustuvæðing 
Þjónustuþróun – skilgreining 

Þróun innviða 

Mannauðsstjórnun – þekkingarþróun 

Umboðsmenn / dótturfyrirtæki 

Handbækur og notendaleiðbeiningar 

11.  Í úrvalsdeildina 
Framtíðarsýn og stefna 4 

Almenn starfskilyrði - Þróun og nýsköpun 

Alþjóðlegir innviðir , tengsl og upplýsingakerfi 

Samfélagsleg ábyrgð  

Viðskiptaþróun - fjármögnun 

3. deild 

0-10 milljónir 

1. Í startholunum 
Skýra framtíðarsýn og forsendur 

Skilgreina þarfir á markaði  

Stofnun fyrirtækis – stofn- og viðskiptaáætlun/fjármögnun 

Byggt upp teymi - þekking  

Aðstaða – skilgreining tengslanets 

10.  Vöxtur 
Skipulag og stýring vaxtar 

Þróun innviða/kerfa/ferla 

Þróun markaðsstarfs og tengslanets 

Mannauðsstjórnun í alþjóðlegu umhverfi 

Straumlínustjórnun 2 

3. Fyrsta salan 
Skilgreining vöru/þjónustu - framsetning 

Sækja um einkaleyfi (ef við á) 

Fyrsta salan - fyrsti viðskiptavinurinn 

Markaðssetning - dreifileiðir - þjónusta 

Greiðslufyrirkomulag - fjármögnun 

9. Alþjóðlegt tengslanet 
Nýjar þarfir og markaðsaðlögun 

Viðskipta- og markaðsáætlun 3 

Fjármögnun vaxtar og skráning í kauphöll 

Alþjóðlegt tengslanet og samstarf 

Umboðsmanna-, sölu- og þjónustukerfi. 

3 

2 

1 

4 

5 

8 

9 

7 10 

11 

6. Markaðsvæðing/tengsl 
Markaðsáætlun 2 

Alþjóðleg tengsl (born global) 

Alþjóðleg vernd vörumerkis / einkaleyfis umsókn  

Skipulag söluferla 

Vottun / CE-merkingar / aðlögun 

6 



Spurningar? 

 


