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Stefna SI til 2021 Mikill árangur af stefnu SI
Mikill árangur hefur náðst með þeirri stefnu sem
mótuð var 2019 og hefur gilt til 2021. Stefnan
byggir á sex stoðum sem eru menntun, innviðir,
nýsköpun, starfsumhverfi, orka og umhverfi og
ímynd. Með því að setja sérstaka áherslu á þessi
tilteknu málefni hefur náðst að efla íslenskan
iðnað og auka samkeppnishæfni hans.

Á síðasta ári var efnt til nýrrar stefnumótunar
stjórnar, starfsmanna og formanna allra
starfsgreinahópa. Einnig var leitað til allra
félagsmanna með könnun sem Maskína
framkvæmdi. Áformað er að ný stefna taki gildi á
árinu 2022 og gildi í þrjú ár eða til ársins 2025.



Málefnasvið samtakanna
Undirstöður öflugs atvinnulífs – iðnaður í fremstu röð

Ímynd Orka og umhverfiStarfsumhverfi Nýsköpun Menntun Innviðir



Umfangsmikil stefnumótun innan málefnasviða
Afrakstur síðastliðinna ára 



Menntun

Bein aðkoma að menntastofnunum

Meðal samstarfsaðila SI í menntamálum má nefna:



Þátttaka SI í verkefnum til að hvetja til iðn-, verk- og tæknimenntunar

Hvatningarsjóður Kviku
Samtök iðnaðarins og mennta- og menningar-
málaráðuneytið eru samstarfsaðilar Kviku banka í
hvatningarsjóði Kviku. Markmið sjóðsins er að efla
umræðu og vitund um mikilvægi iðn- og
kennaranáms og þýðingu starfa sem því tengjast
fyrir íslenskt atvinnulíf.

Stelpur og tækni
Girls in ICT Day er hluti af alþjóðlegu átaki og
haldið undir nafninu Stelpur og tækni. Að
verkefninu standa Háskólinn í Reykjavík,
Skýrslutæknifélag Íslands og Samtök iðnaðarins.
Verkefnið vekur athygli á fjölbreyttum möguleikum í
tækninámi og störfum þar sem áherslan er lögð á
að brjóta niður staðalímyndir. Verkefnið er einnig í
samræmi við það markmið í menntastefnu SI að
auka áherslu á færni til framtíðar í menntakerfinu.

Team Spark
SI eru bakhjarl Team Spark, liðs verkfræðinema
við HÍ, og hefur liðið komið að ýmsum verkefnum
innan samtakanna, má þar helst nefna kynningar á
vegum GERT verkefnisins. Markmið kynninganna
er að ýta undir áhuga á raunvísindum og tækni hjá
grunnskólanemum.

Í kjölfar samkomulags SI, menntamálaráðu-
neytisins og Samband íslenskra sveitarfélaga,
undir heitinu #Fyrir mig, sem undirritað var í
febrúar 2020, hafa átt sér stað mestu
kerfisbreytingar á iðn- og starfsnámi sem um getur
í seinni tíð. Ný reglugerð um vinnustaðanám tók
gildi 1. ágúst 2021 þar sem eru tilgreindar tvær
leiðir í vinnustaðanámi. Annars vegar hefðbundin
iðnmeistaraleið og hins vegar skólaleið sem er ný,
en með henni er hægt að grípa til ráðstafana ef
nemandi kemst ekki á hefðbundinn
iðnmeistarasamning til að tryggja námslok. Með
breytingu á reglugerð á vinnustaðanámi sem #Fyrir
mig verkefnahópurinn hefur unnið að koma
skólarnir til með að bera ábyrgð á því að útvega
nemendum sínum meistarasamning, sem er
forgangsleið samkvæmt reglugerðinni, eða
skólaleið og tryggja þar með útskrift. Tímalengd
vinnustað-anámssamnings er látin miðast við
hæfni nemenda en ekki fjölda vikna á vinnustað.
Hér er um mikla breytingu að ræða frá núverandi
kerfi og eru bundnar vonir við að samstarf
atvinnulífs og skóla eflist.

Forsenda þess að vel takist til varðandi þessar
breytingar er innleiðing á rafrænum ferilbókum.
Starfsgreinaráðin hafa nú nýlokið við að endurnýja
starfalýsingar og hæfnikröfur sem rafrænu
ferilbækurnar byggja á og er notkun hafin á fyrstu
bókunum, þar sem þegar er byrjað að skrá hæfni
nemenda. Menntamálastofnun hefur umsjón með
rafrænu ferilbókunum í nánu samstarfi við
atvinnulífið. Fulltrúar atvinnulífsins eru sammála
um mikilvægi vinnustaðanáms í iðnnámi og telja
mikilvægt að fyrirtæki í iðngreinum hafi aðgang að
sameiginlegri þjónustu sem miðar að því að efla
gæði vinnustaða-náms og styrkja hlutverk
fyrirtækja að þjálfa nema í vinnustaðanámi.
Samtök iðnaðarins munu beita sér fyrir
samstarfsvettvangi atvinnulífs, skóla og stjórn-
valda um skipulag og framkvæmd vinnustaðanáms
í iðngreinum á næstu misserum. SI á fulltrúa í
stjórn Rannsóknarstofu um verk og starfsmenntun,
Rann-Verk, sem heyrir undir menntavísindasvið
Háskóla Íslands. Ýmsar málstofur og málþing hafa
verið haldin á vegum RannVerk á árinu 2021 og er
frekara samstarf Rannsóknarstofunnar og SI í
bígerð á árinu 2022.

Samtök iðnaðarins beita sér fyrir umbótum í menntun landsmanna þar 
sem stefnt er að því að menntakerfið leiði saman færni mannauðsins 
og þarfir atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt.



Innviðir Samtök iðnaðarins beita sér fyrir umbótum í
innviðum landsins þar sem stefnt er að því að
þeir séu í góðu ástandi og uppfylli þarfir atvinnu-
lífs og almennings. Framtíðarsýn stjórnar SI felst
í því að innviðir Íslands séu samkeppnishæfir á
við það sem best gerist í öðrum löndum, en
innviðir spila lykilhlutverk í verðmætasköpun
iðnfyrirtækja.



Ástand og framtíðarhorfur innviða á Íslandi 2021
Önnur útgáfa af skýrslunni Innviðir á Íslandi 



Innviðir 

Í upphafi árs kynntu fulltrúar
opinberra aðila fyrirhugaðar
verklegar framkvæmdir í innviðum
fyrir samtals 139 milljarða króna
sem er tæpum 8 milljörðum króna
hærri upphæð en kynnt var á
Útboðsþingi SI 2020. Boðaðar
framkvæmdir voru umfangsmeiri
samanborið við fyrri ár, að 2020
undanskildu. Fyrirhugað var að
framkvæmdirnar myndu nema um
4,5% af landsframleiðslu en aukið
umfang er jákvætt í ljósi þess að
innviðaframkvæmdir eru fjárfesting
í lífsgæðum þjóðarinnar, sam-
keppnishæfni atvinnulífsins og
hagvextiframtíðarinnar.

Útboðsþing SI Fjárlagafrumvarp

Í umsögn SI um frumvarp til
fjárlaga fyrir árið 2022 lögðu
samtökin fram tillögur sem sneru
að því að efnislegir innviðir skuli
styðja við öfluga verðmætasköpun
fyrirtækja. Meðal tillagna er m.a.
að fjárfesting í innviðum þurfi alltaf
að mæta þörfum atvinnulífsins og
að áhersla sé lögð á fjárfestingu
sem skapa mestan þjóðhagslegan
ávinning. Viðhald á innviðum hins
opinbera þarf að vera nægjanlega
vel sinnt og leggja þarf áherslu á
að auka viðhald á þeim innviðum
sem eru með mest uppsafnaða
viðhaldsþörf og í verstu ásigkomu-
lagi sbr. skýrslu SI og FRV. Þá
leggja SI einnig áherslu á að
samvinnuleið hins opinbera og
einkaðila við uppbyggingu innviða
sé nýtt.

Fjármálaáætlun

Í fjármálaáætlun 2022–2026 er
gert ráð fyrir að hlutdeild fjár-
festinga hins opinbera af lands-
framleiðslu muni lækka á næstu
árum, m.a. vegna mikilla lækkunar
í fjárfestingum og samgöngu-
mannvirkjum. Samtökin bentu á
að ekki mætti myndast viðlíka
ástand og á árunum eftir efna-
hagsáfallið 2008 þar sem litlum
fjármunum var varið í fjárfestingar
og viðhald innviða. Niðurskurður á
þessu sviði þýðir að ástand
innviða mun lítið lagast sem aftur
kemur niður á lífsgæðum
almennings og verðmætasköpun
atvinnulífsins.

Eitt innviðaráðuneyti

Undanfarin ár hafa samtökin talað
fyrir mikilvægi þess að sameina
innviða-, mannvirkja-, og skipu-
lagsmál undir eitt innviðaráðuneyti
og var lögð rík áherslu á það í
aðdraganda alþingiskosninga sem
svo og varð þegar ný ríkisstjórn
var mynduð. Mikil tækifæri liggja í
umbótum í skipulagsmálum hjá
bæði ríki og sveitarfélögum en
óhætt er að fullyrða að sameining
málaflokksins undir eitt innviða-
ráðuneyti ætti að auðvelda slíkar
breytingar til muna. Einnig var
lögð rík áhersla á áframhald á Allir
vinna átakinu þar sem endur-
greiðsla virðisaukaskatts af vinnu
á verkstað, hönnun og eftirliti var
færð upp í 100% en átakið var sett
í gang sem viðbrögð stjórnvalda
við heimsfaraldrinum. Átakinu átti
aðljúka um áramótin 2021/22 en
var framlengt til loka ágúst 2022.



Nýsköpun

Umgjörð og skilyrði til nýsköpunar á Íslandi hefur tekið miklum
jákvæðum breytingum á síðustu árum. SI hafa lagt ríka áherslu á
eflingu nýsköpunar og hvatt stjórnvöld til þess að skapa skilyrði
fyrir því að nýsköpun verði drifkraftur framtíðarvaxtar á Íslandi.
Með aukinni nýsköpun, meðal annars fjárfestingu í rannsóknum og
þróun, verða til ný og verðmæt störf og auknar útflutningstekjur.

SI fögnuðu stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar
Stjórnarsáttmáli nýrrar ríkisstjórnar sem kynntur var í nóvember er fagnaðar-
efni með tilliti til nýsköpunar og sóknar í hugverkaiðnaði. Öflug framtíðarsýn
er sett fram í stjórnarsáttmálanum og verkefni á sviði iðnaðar og nýsköpunar
eru framfaraskref.

Fulltrúar SI í nýsköpunarsamstarfi
SI er aðili að ýmsum samstarfsverkefnum í þágu eflingar nýsköpunar hér á
landi. Framkvæmdastjóri SI er stjórnarformaður Nýsköpunarsjóðs
atvinnulífsins, fjárfestingasjóðs sem tekur virkan þátt í þróun og vexti íslensks
atvinnulífs með því að fjárfesta í vænlegum nýsköpunar- og sprota-
fyrirtækjum.



Starfsumhverfi Samtök iðnaðarins beita sér fyrir að starfs-
umhverfi fyrirtækja sé samkeppnishæft og
renni þannig stoðum undir öflugan iðnað hér
á landi. Samtökin hafa lagt áherslu á að
starfsumhverfið sé stöðugt, hagkvæmt og
skilvirkt í samanburði við starfsumhverfi
fyrirtækja í löndum samkeppnisaðila.



Hátt í 60 umsagnir veittar
Málefni starfsumhverfis eru mest á hinu lögfræðilega sviði

Skilvirkni

Hagkvæmni

Stöðugleiki



Umsagnir á árinu

 Umsögn SI og SA um tillögur að þingsályktunum um samgönguáætlun fyrir árin 
2020-2034 og samgönguáætlun 2020-2024, þingskjöl 598 og 599.

 Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti 
í samgöngum á landi.

 Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til laga um hálendisþjóðgarð, 317/2019

 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, 447. mál.

 Umsögn SART um frumvarp til breytinga á lögum um fjöleignarhús 
(hleðslubúnaður fyrir rafbíla), 468. mál.

 Umsögn SI um um frumvarp um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í 
kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, 683. mál og fjáraukalög 2020, 695. mál.

 Umsögn Samtaka arkitektastofa um mál 456, breyting á höfundalögum, nr. 
73/1972.

 Umsögn SI um tillögur nr. 19, 20, 25 og 27 frá átakshópi í húsnæðismálum

 Umsögn SI um efnahagsaðgerðir vegna heimsfaraldurs.

 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, 
með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð), mál nr. 
90/2020.

 Umsögn SI um frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, mál 
nr. 662.

 Umsögn SA, SI, SAF og SVÞ um frumvarp til laga um stuðning úr ríkissjóði vegna 
greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti (811. mál).

 Umsögn SI um drög að reglugerð um hlutdeildarlán, mál. 210/2020

 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., 
nr. 21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki), 815. mál.

 Umsögn SI um drög að reglugerð um tímabundna endurgreiðslu 
virðisaukaskatts af vinnu manna, mál nr. 105/2020.

 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 
44/1998 (hlutdeildarlán), 926. mál.

 Umsögn um drög að breytingartillögum meirihluta velferðarnefndar við frumvarp 
til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 (hlutdeildarlán), 
þingskjal 1662 - 926. mál.

 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árið 2018-2022, 
968. mál

 Umsögn SI um áform um frumvarp til breytinga á skipulagslögum nr. 123/2010

 Umsögn Félags vinnuvélaeigenda um áform til frumvarps til breytinga á lögum 
um virðisaukaskatt og fjársýsluskatt

 Umsögn SI um drög að aðgerðaráætlun í loftslagsmálum

 Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum

 Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til laga um opinberan stuðning við 
nýsköpun og drög að frumvarpi til laga um Tækniþróunarsjóð, mál 201 og 
202/2020

 Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021, 1. mál, og tillaga til 
þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025, 2. mál.

 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber fjármál, nr. 
123/2015, 6. mál.



Greiningar SI styrkja málflutning samtakanna 



Orka og umhverfi Samtök iðnaðarins hafa undanfarin ár beitt sér af
auknum þunga á málefnasviði orku og
umhverfis, þ.m.t. að bæta starfsskilyrði
fyrirtækja hvað varðar raforkumál og efla samtal
atvinnulífs og stjórnvalda til að ná sameiginlega
markmiðum í umhverfis- og loftlagsmálum.
Framtíðarsýn samtakanna er skýr í þessum
málum og felst í því að Ísland sé og verði áfram
fyrirmynd annarra þjóða í umhverfis- og
orkumálum sem mun skapa íslenskum iðnaði
samkeppnisforskot. Sú sýn er einnig í samræmi
við áherslur aðildarfyrirtækja að SI verði leiðandi
afl á þessu sviði og í opinberri umræðu.



Orka og umhverfi
Loftslagsvegvísir atvinnulífsins, grænar lausnir og raforkumál

Erlent samstarf um grænar lausnir
SI skipulagði og tók þátt í ýmsum viðburðum á
árinu á vettvangi orku- og umhverfismála. Þar má
helst nefna að SI, í samvinnu við systursamtök í
Danmörku og dönsk stjórnvöld, skipulögðu hér á
landi ráðstefnu á sviði grænna lausna og var
danski krónprinsinn þar á meðal þátttakenda.

Sameiginlegur fundur um grænan iðnað
Samtök iðnaðarins og Landsvirkjun héldu
sameiginlegan fund í Hörpu í júní um ýmis tækifæri
fyrir nýjan orkusækinn iðnað hér á landi. Á
fundinum sem bar yfirskriftina Sækjum tækifærin
saman var horft til framtíðar og leitast við að svara
því hvort Ísland væri reiðubúið að taka á móti
nýjum grænum orkusæknum iðnaði líkt og stórum
gróðurhúsum, ofurgagnaverum, rafeldsneytis-
vinnslum eða rafhlöðuverksmiðjum.

Raforkumál
Sem fyrr hafa SI lagt ríka áherslu á raforkumál. Á
árinu hafa samtökin fylgt eftir áherslumálum þeim
sem sett voru m.a. fram í raforkuskýrslu
samtakanna árið 2019 en mörg þeirra mála eru
núna til skoðunar eða í ferli hjá stjórnvöldum. Á
árinu lögðu SI áherslu á afmörkuð áherslumál á
sviði raforkumála og eru stjórnvöld að vinna að
breytingum í takti við þær áherslur.

Loftslagsvegvísir atvinnulífsins
SI, ásamt Samorku, Samtökum ferðaþjónustunnar,
Samtökum fjármálafyrirtækja, Samtökum fyrirtækja í
sjávarútvegi, Samtökum iðnaðarins, Samtökum
verslunar og þjónustu, Bændasamtökum Íslands og
Grænvangi stóðu að útgáfu Loftslagsvegvísi
atvinnulífsins sem gefinn var út í júní 2021. Markmið
vegvísisins er að draga fram þær áskoranir sem
atvinnulífið stendur frammi fyrir hvað varðar
loftslagsmál sem og tækifæri á því sviði. Áhersla er
einnig á þær hindranir sem stafa af regluverki eða
ákvörðun stjórnvalda. Samandregið liggja helstu
tækifæri atvinnulífs í fjárfestingum í orkuskiptum og
nýsköpun í framleiðslu. Þá er undirstrikað mikilvægi
þess að regluverk, stjórnsýsla og eftirlit standi ekki í
vegi fyrir jákvæðum umbreytingum fyrirtækja á sviði
umhverfis- og loftslagsmála, heldur styðji við slíka
umbreytingu. Stefnt er að áframhaldandi vinnu
vegvísisins með útgáfu í huga árið 2022.



Ímynd Samtök iðnaðarins beita sér fyrir jákvæðri
ímynd íslensks iðnaðar þar sem allar helstu
leiðir eru nýttar til að koma skilaboðum á
framfæri, líkt og greinar, viðtöl, frétta-
tilkynningar, skýrslur, greiningar og annað
kynningarefni



Ímynd 
Markmiðið er að Íslendingar séu stoltir af íslenskum vörum og fyrirtækjum. Til að ná því markmiði miðla Samtök iðnaðarins
upplýsingum um mikilvægi íslensks iðnaðar fyrir hagkerfið og hversu fjölbreyttur iðnaðurinn er. Unnið er með allar helstu
markaðsleiðir. Miðlað er gæðum, uppruna og hreinleika íslenskra framleiðsluvara og nýttar eru hefðbundnar og óhefðbundnar
leiðir til að koma skilaboðunum á framfæri til ákveðinna markhópa.

Meistarinn.is

Á árinu var vakin athygli á mikilvægi
þess að leitað sé til faglærðra
félagsmanna meistarafélaga innan
Samtaka iðnaðarins, auk þess sem
vakin var athygli á 100% endur-
greiðslu virðisaukaskatts af vinnu
við íbúðar og frístundarhúsnæði. Á
vefsíðunni meistarinn.is geta
landsmenn nálgast upplýsingar um
einstök fyrirtæki innan 13 meistara-
félaga SI, auk hagnýtra upplýsinga
fyrir þá sem vilja fá meistara í
verkið.

Samtök iðnaðarins tóku þátt í samstarfsverkefni atvinnulífs og
stjórnvalda, Íslenskt – láttu það ganga, þar sem vakin var athygli á þeiri
hringrás sem knýr hagkerfið þegar valin er innlend vara eða þjónusta og
þau keðjuverkandi áhrif sem það hefur. Samstarfsverkefninu lauk um
áramótin. Átakið sem hófst 2020 var hugsað sem aðgerð á tímum
COVID-19 og ætlað að verja störf og auka verðmætasköpun.
Upplýsingar um verkefnið er hægt að nálgast á vefsíðunni
gjoridsvovel.is. Að átakinu stóðu auk Samtaka iðnaðarins, Samtök
atvinnulífsins, Samtök verslunar og þjónustu, Samorka, Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök
fjármálafyrirtækja, Bændasamtök Íslands og atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið.

Íslenskt – láttu það ganga



Samtökin eru sýnileg

620

906 926
986

1.434

1.311
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Fjöldi frétta/greina í fjölmiðlum

Netmiðlar; 37%

Prentmiðlar; 
24%

Sérvefir; 37%

Sjónvarp/útvarp; 2%

Umfang umfjöllunar eftir tegundum fjölmiðla 2021

Heimild: Fjölmiðlavakt Creditinfo



Miðlun á vef og samfélagsmiðlum



Greinilegur árangur 
Yfir þriðjungur aðspurðra urðu meira varir við SI árið 2021 en 2020

4,6%

35,5% 35,0%

16,6%

7,9%

0,5%

Mjög mikið Mikið Hvorki né Lítið Mjög lítið Vil ekki svara

Hversu mikið eða lítið hefur þú orðið var/vör við Samtök iðnaðarins í fjölmiðlum síðastliðið ár? 

36%
Hlutdeild aðspurðra sem 

urðu meira varir við SI 
árið 2021 en árið 2020



Fréttabréf send til félagsmanna
Rafrænt fréttabréf til félagsmanna í lok hvers mánaðar







Viðburðir



Fjölbreyttir viðburðir
Útboðsþing SI
Útboðsþing SI var haldið í samstarfi við Mannvirki –
félag rafverktaka og Félag vinnuvélaeigenda. Vegna
samkomutakmarkana var þingið haldið í beinu streymi
frá Húsi atvinnulífsins. Á þinginu kynntu fulltrúar 10
opinberra aðila fyrirhugaðar framkvæmdir sem áformað
var að setja í útboð á árinu.

Innviðir á Íslandi
Samtök iðnaðarins í samstarfi við Félag
ráðgjafarverkfræðinga efndu til fundar um skýrsluna
Innviðir á Íslandi – ástand og framtíðarhorfur. Fundurinn
var í beinni útsendingu frá Norðurljósum í Hörpu.

Iðnþing
Iðnþing fór fram í beinni útsendingu frá Silfurbergi í
Hörpu. Yfirskrift þingsins að þessu sinni var Hlaupum
hraðar – slítum fjötrana og sækjum tækifærin.

Menntadagur atvinnulífsins
Menntadagur atvinnulífsins var haldinn í áttunda sinn í
streymi. Yfirskrift dagsins að þessu sinni var Færni
framtíðar. Dagurinn er samstarfsverkefni SI, Samorku,
SAF, Samtaka fjármálafyrirtækja, SFS, SVÞ og SA.

Sjávarútvegur og iðnaður
Sameiginlegur fundur Samtaka iðnaðarins og Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi á Hilton Reykjavík Nordica þar
sem fjallað var um sameiginlega snertifleti sjávarútvegs
og iðnaðar.

Umhverfisdagur atvinnulífsins
Umhverfisdagur atvinnulífsins var haldinn í Norðurljósum
í Hörpu. Að þessu sinni voru orkuskipti til umfjöllunar.
Bláa lónið var valið Umhverfisfyrirtæki ársins og Aha
fékk umhverfisviðurkenningu fyrir framtak ársins á sviði
umhverfismála. Að deginum standa auk Samtaka
iðnaðarins Samtök atvinnulífsins, Samorka, Samtök
ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtök verslunar og
þjónustu.

Sækjum tækifærin saman
Samtök iðnaðarins og Landsvirkjun héldusameiginlegan
fund sem var í beinni útsendingu frá Kaldalóni í Hörpu. Á
fundinum var horft til framtíðar og leitast við að svara því
hvort Ísland sé reiðubúið að taka á móti nýjum grænum
orkusæknum iðnaði.

Kosningafundur SI
Kosningafundur SI með forystufólki stjórnmálaflokkanna
var í beinni útsendingu frá Norðurljósum í Hörpu.

Kapphlaup að kolefnishlutleysi
Í aðdraganda Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í
Glasgow 2021 bauð Breska sendiráðið á Íslandi í
samstarfi við Breskíslenska viðskiptaráðið,
Reykjavíkurborg, Grænvang, Samtök iðnaðarins og
Festu til fundar með yfirskriftinni Kapphlaup að
kolefnishlutleysi á Grand Hótel Reykjavík.

Tölvuleikjaiðnaður í sókn
Samtök leikjaframleiðenda og Samtök iðnaðarins efndu
til fundar í beinu streymi frá Gósku um framtíðarhorfur
og tækifæri í tölvuleikjaiðnaði.

Vaxtarsprotinn
Vaxtarsprotinn var afhentur í Kaffi Flóru í grasagarðinum
í Laugardal í byrjun september. Það var fyrirtækið 1939
Games sem hlaut Vaxtarsprotann auk þess sem
Coripharma og Algalíf hlutu viðurkenningar fyrir vöxt í
veltu.

Krónprins Danmerkur til Íslands
Dönsk viðskiptasendinefnd með Friðrik krónprins í
fararbroddi kom til Íslands þar sem efnt var til
fundahalda um sjálfbær orkuskipti. Félagsmönnum SI
bauðst að taka þátt, meðal annars í fundi um tækifæri og
hindranir í orkuskiptum þar sem fulltrúi SI, Lárus M.K.
Ólafsson, viðskiptastjóri á iðnaðar- og hugverkasviði SI,
flutti erindi. Auk þess flutti Sigurður Hannesson,
framkvæmdastjóri SI, ávarp að viðstöddum danska
krónprinsinum og forseta Ísland á viðburði í Grósku.

Auk þess voru fjölmargir rafrænir fundir fyrir
félagsmenn á árinu þar sem m.a. var fjallað um:

 Virðisaukandi arkitektúr
 Tækifæri í erlendu 

styrkjaumhverfi
 Kynning á Tækniþróunar-

sjóði
 Vistvæna mannvirkjagerð
 Aðstöðustjórnun
 Fasteignatækniiðnað
 Einnota plastvörur
 Fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum
 Eftirlit með byggingarvörum
 Nýja reglugerð um 

vinnustaðanám
 Áhrif Allir vinna á 

byggingavísitöluna

 Framtíðarráðgjafann
 Mannvirkjalög
 Nýsköpun í mannvirkjagerð
 Útboðsmarkaður 

rafverktaka
 Vistvæn mannvirkjagerð
 Útboðsmál
 Verktakarétt
 Reglur um sölu á vöru og 

þjónustu
 Öryggi og menning á 

vinnustað
 Skattafrádrátt vegna 

hlutabréfakaupa 
 Nýsköpunarstyrki



Samtök iðnaðarins eru sterkur bakhjarl

Framfarasjóður Samtaka iðnaðarins veitti fjórum verkefnum styrki á árinu að
upphæð 8 milljónir króna. Við val á verkefnunum var horft til þess að þau efli
menntun í iðn-, verkog tæknigreinum, að um sé að ræða nýsköpun sem styrki
framþróun í iðnaði og að þau leiði til framleiðniaukningar. Með vali á þessum
verkefnum endurspeglast áherslur SI. Sjóðurinn var stofnaður árið 2016 í þeim
tilgangi að skapa farveg sem styður við og þróar framfaramál tengd iðnaði.

Framfarasjóður SI 

Samtök iðnaðarins eru meðal bakhjarla Grænvangs sem er samstarfsvettvangur
atvinnulífs og stjórnvalda og tók til starfa 2019. Á árinu var undirritað samkomulag
um starfsemi og fjármögnun Grænvangs til ársins 2026. Framkvæmdastjóri SI er
formaður Grænvangs. Á árinu var gefinn út Lofslagsvegvísir atvinnulífsins þar sem
öll helstu samtök atvinnurekenda tóku höndum saman um útgáfuna. Samtökin sem
standa að útgáfunni auk Grænvangs eru Samtök iðnaðarins, Samorka, Samtök
ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi,
Samtök verslunar og þjónustu, Bændasamtökin og stjórnvöld. Á árinu var auk þess
opnuð margmiðlunarsýningin Græn framtíð í nýjum húsakynnum Grænvangs í
Grósku. Þá efndi Breska sendiráðið á Íslandi til fundar með yfirskriftinni Kapphlaup
að kolefnishlutleysi í samstarfi við Breskíslenska viðskiptaráðið, Reykjavíkurborg,
Grænvang, Samtök iðnaðarins og Festu.

Grænvangur



Samtök iðnaðarins eru sterkur bakhjarl

Nýsköpunarverðlaun 
forseta Íslands

Nýsköpunarmót 
Álklasans

Icelandic 
Startups

Listaháskóli 
Íslands

Hvatningarsjóður 
Kviku

Auðna
Tæknitorg

Ecotrophelia 
Ísland

Hönnunarverðlaun 
Íslands

Team
Spark



Iðnaðar- og hugverkasvið

Hugverkaráð 
Hugverkaráð SI leiðir málefnavinnu hugverkaiðnaðar en í ráðinu sitja fulltrúar
starfsgreinahópa tölvuleikjaiðnaðar, upplýsingatækni, gagnaversiðnaðar, líf- og
heilbrigðistækni og sprotafyrirtækja. Markmið Hugverkaráðs SI er að efla
samkeppnishæfni hugverka og hátæknifyrirtækja á Íslandi. Hugverkaiðnaður hefur
verið í miklum vexti undanfarin ár og hefur nú fest sig í sessi sem fjórða
útflutningsstoð Íslands. Hugverkaráð SI beitir sér meðal annars fyrir öflugum
skattahvötum fyrir nýsköpun, rannsóknir og þróun, auknu aðgengi að fjármagni fyrir
sprotafyrirtæki og að liðka fyrir komu erlendra sérfræðinga í sérhæfð störf hér á landi.

Matvælaráð 
Matvælaráð SI var sett á laggirnar á árinu 2021 og í því sitja fulltrúar fyrirtækja í
ýmsum greinum matvælaiðnaðar á Íslandi. Ráðinu er ætlað að vera vettvangur
umræðu um stöðu matvælaiðnaðar á Íslandi, greininga og margvíslegrar
stefnumótunar ólíkra matvæla- og drykkjarvöruframleiðenda innan SI. Markmið
Matvælaráðs SI eru að efla ímynd íslenskra matvæla, auka skilvirkni í matvælaeftirliti
með samræmdu verklagi og efla samkeppnishæfni íslenskra matvælaframleiðenda
gagnvart erlendum framleiðendum. Telur ráðið mikilvægt að sækja fram enda eru
mikil tækifæri í matvælaframleiðslu hér á landi.

Framleiðsluráð
Framleiðsluráð SI samanstendur af fulltrúum fjölbreyttra framleiðslufyrirtækja, meðal
annars í orksæknum iðnaði, málmiðnaði og prentiðnaði. Framleiðsluráð hefur beitt
sér fyrir því að auka framleiðni og nýsköpun í framleiðslu, samfélagslegri ábyrgð,
ímyndarmálum og því að gera störf og menntun í iðngreinum og tækni
eftirsóknarverð. Áskoranir í framleiðsluiðnaði, meðal annars vegna hækkandi
flutnings og hráefniskostnaðar, voru til umræðu á árinu. Með stofnun nýs
Matvælaráðs SI stendur fyrir dyrum að endurskoða hlutverk og markmið
Framleiðsluráðs SI. Stefnumótun og mótun áherslumála fer fram á árinu 2022.



Áhersla á öfluga hagsmunagæslu á fjölbreyttu sviði - tækifæri og úrlausnarefni í fjölbreyttum greinum 
iðnaðar og útflutningshagsmunir í forgrunni

Iðnaðar- og hugverkasvið 2022

Sprotafyrirtæki

Félagsmenn með 
beina aðild, annar 
hátækniiðnaður

Hugverk og 
hátækni

Félagsmenn með beina 
aðild, Elkem, PCC, 

TDK, sprotar

Orkusækinn 
iðnaður

Félagsmenn með beina 
aðild, prentiðnaður, 

umhverfi?

Framleiðsla

Félagsmenn með beina 
aðild, drykkjarvörur, 

sælgæti o.fl.

Matvælaiðnaður Handverk



Mannvirkjasvið
Friðrik Ágúst Ólafsson, viðskiptastjóri



Mannvirkjasvið Undir mannvirkjasvið SI heyra fyrirtæki sem starfa
innan bygginga- og mannvirkjaiðnaðar

Mannvirkjaráð
Í ráðinu eru fulltrúar allra starfandi fagfélaga á sviðinu auk
stjórnarmanna SI sem starfa í mannvirkja- og byggingariðnað.
Hlutverk mannvirkjaráðs er að vera samstarfsvettvangur sem
stuðlar að eflingu mannvirkjageirans, jákvæðri ímynd og
heilbrigðu starfsumhverfi.



Mannvirkjasvið SI
Starfar fyrir um 900 félagsmenn í 27 félögum eða hópum

Félag dúklagninga- og veggfóðrarameistara

Málarameistarafélagið

Félag skrúðgarðyrkjumeistara

Meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi, MBN

Meistarafélag iðnaðarmanna í Hafnarfirði, MIH

Meistarafélag Suðurlands, MFS

Meistarafélag byggingamanna Suðurnesjum, MBS

Múrarameistarafélag Reykjavíkur, MM

Meistarafélag byggingarmanna í Vestmannaeyjum

Samtök rafverktaka, SART 

Félag löggiltra rafverktaka

Félag rafverktaka á Vesturlandi

Félag rafverktaka á Vestfjörðum

Félag rafverktaka á Norðurlandi

Félag rafverktaka á Austurlandi

Félag rafverktaka á Suðurlandi

Rafverktakafélag Suðurnesja

Félag rafeindatækni fyrirtækja

Samtök arkitektastofa, SAMARK

Félag ráðgjafarverkfræðinga, FRV

Yngri ráðgjafar – starfshópur innan FRV

Félag vinnuvélaeigenda

Mannvirki - félag verktaka

Félag blikksmiðjueigenda, FBE

Meistarafélag húsasmiða, MFH

Félag húsgagna- og innréttingaframleiðenda FHIF

Mannvirkjaráð SI

Beinir aðilar



Mannvirkjasvið 2022

Mannvirkjaráð SI er samstarfsvettvangur sem stuðlar að eflingu
mannvirkjageirans, jákvæðri ímynd og heilbrigðu starfsumhverfi.
Mannvirkjasvið mun á starfsárinu vinna áfram að því að mæta
framtíðarsýn mannvirkjaráðs með öflugri hagsmunagæslu og
áherslu á nauðsynlegar umbætur fyrir öll fyrirtæki á
mannvirkjasviði.

Áherslurnar flokkast undir eftirfarandi:
1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni í umhverfi byggingar- og

mannvirkjagerðar
2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu
3. Bætt ímynd greinarinnar
4. Bylting í gæðum
5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu
6. Aukin innviðafjárfesting
7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs

Ný stefnumótun mannvirkjaráðs mun fara fram á þessu ári
og verða þá mótaðar nýjar áherslur.

Skýrar áherslur á aðgerðir sem bæta starfsumhverfi allra fyrirtækja á mannvirkjasviði



Ríki
Aukin áhersla á skilvirkni í umhverfi byggingarmála

1
Innleiða útfærslur á tillögum 

átakshóps um aukið framboð á íbúðum

• Innleiða tillögur að breytingum á 
mannvirkjalögum sem nú liggja fyrir

• Bæta rafræna stjórnsýslu og auka 
skilvirkni með því að innleiða 
byggingargátt

• Klára útfærslur vegna úthlutana 
hlutdeildarlána

2
Endurskoða þarf umhverfi 

skipulagsmála

• Endurskoða kæruheimildir í 
skipulagsmálum þar sem heimildir eru of 
víðtækar

• Endurskoða kröfur sem gerðar eru til 
aðalskipulags 

• Endurvinna útfærslur á tillögum 
átakshópsins um skipulagsmálin

• Aukin skilvirkni og styttri 
málsmeðferðartími

3
Efla þarf stjórnsýslu húsnæðismála

• Innviðaráðuneyti

• Skoða frekari sameiningar stofnana á sviði 
byggingarmála / skipulagsmála

• Koma í veg fyrir allar óþarfa tafir innan 
kerfisins til að draga úr kostnaði, t.a.m. 
tafir á þinglýsingum



Sveitarfélög
Sveitarfélögin stýra uppbyggingu íbúðarhúsnæðis

1
Endurskoða þarf umhverfi 

skipulags- og byggingarmála

• Aukin samvinna á milli embætta 
byggingarfulltrúa

• Stytta afgreiðsluferli skipulags- og 
byggingarmála

• Auka sveigjanleika deiliskipulags

• Auka rafræna stjórnsýslu

• Samræma gjaldaliði á gjaldskrám 
sveitarfélaga til að auka gagnsæi

2
Skortur á lóðaframboði kemur í veg 

fyrir hagkvæma húsnæðisuppbyggingu

• Auka fjölbreytileika við lóðarframboð þar 
sem við á

• Tryggja með réttu lóðarframboði að 
hagkvæm uppbygging eigi sér einnig 
stað á almenna húsnæðismarkaðinum



Fjármögnun
Aðgengi að fjármagni hefur úrslitaáhrif

Tryggja aðgengi að auknu fjármagni til uppbyggingar húsnæðis1

2 Tryggja að lækkun stýrivaxta skili sér í vöxtum lána sem veitt eru til framkvæmda



Starfsumhverfi
Samkeppnishæfni fyrirtækja eykst með bættu starfsumhverfi

1

• Ráðast þarf í aðgerðir til að stöðva 
kennitöluflakk og svarta atvinnustarfsemi

• Bæta þarf aðgengi að réttum upplýsingum 
til áætlanagerðar

Bæta þarf starfsumhverfi og draga úr 
svartri atvinnustarfsemi

2
Tryggja þarf þróun, auknar grænar 

lausnir og nýsköpun í greininni

• Móta hvata til nýsköpunar í 
húsnæðisuppbyggingu

• Búa til hvata til grænna lausna í 
húsnæðisuppbyggingu



Áherslur SI 
Orka og umhverfi

 Starfshópur á vegum stjórnvalda vinnur nú að vegvísi fyrir byggingariðnaðinn
 Verkefnaskil í byrjun næsta árs

• Vistvæn byggingarefni
• Lífsferilsgreining 

byggingarefna
• Umhverfisyfirlýsingar
• Gagnabankar

• Endurunnin/endurnýtt 
byggingarefni

• Hringrásarhagkerfið
• Rannsóknir, þróun og 

nýsköpun
• Grænir hvatar

1. Byggingarefni 2. Framkvæmda-
svæði 3. Notkun 4. Lok líftíma

5. Skipulag og hönnun
• Lífsferilsgreiningar mannvirkja
• Umhverfisvottanir
• Stuðningur við grænan lífsstíl
• Hringrásarhagkerfið
• Grænir hvatar

6. Mælingar á vistspori 
mannvirkjagerðar
a) Byggingariðnaður
b) Vegir og brýr 

• Orkunotkun
• Byggingarúrgangur

• Endurnýting 
byggingarefna

• Hringrásarhagkerfið
• Rannsóknir, þróun og 

nýsköpun
• Grænir hvatar

• Orkunýting og –stýring
• Umhverfisvottanir fyrir 

endurbætur
• Viðhald
• Flokkun og 

endurvinnsla 
byggingarúrgangs

• Endurnýting 
byggingarefna

• Hringrásarhagkerfið
• Rannsóknir, þróun og 

nýsköpun
• Grænir hvatar

• Flokkun og 
endurvinnsla 
byggingarúrgangs

• Endurnýting 
byggingarefna

• Hringrásarhagkerfið
• Rannsóknir, þróun og 

nýsköpun
• Grænir hvatar

45% 10% 38% 7%
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Viðburðir & verkefni Markmið

Stefnumótun mannvirkjaráðs fer fram í febrúar. 7

Meistarinn.is og ábyrgðarsjóður. Áframhaldandi þróun og herferðir 3,4,7

Dómsmál um lögmæti innviðagjalds og dómsmál um byggingavísitöluna 1

Áhersla á endurbætur í umhverfi skipulagsmála 1,7

Áhersla á bætta húsnæðisuppbyggingu – eftirfylgni með stefnumálum mannvirkjasviðs um stöðuga
húsnæðisuppbyggingu

1,2,3,4,7

Eftirfylgni með stefnumálum stjórnarsáttmálans þegar kemur að innviðum og húsnæðisuppbyggingu 1,2,3,4,5,6

Góðar útboðsvenjur - samræming á verkferlum við útboðsgerð hér á landi (Best value procurement (BVP)) 1, 2, 3

Rafræn opnun tilboða í útboðum. Tryggja þarf áfram jafnræði og bætta verkferla 1.2

Stofnun faghóps um gæðamál í byggingariðnaði í samræmi við stefnu mannvirkjaráðs 4,1,3,5

Dagur byggingariðnaðarins á Norðurlandi 30 apríl 2022. VMA kynnir iðnnám á sýningu, jafnv. opið hús. 1,3,5

Talning og greining íbúðarmarkaðar febrúar/mars og september/október 1,2,3,4

Áframhaldandi vinna varðandi þróun og innleiðingu á A-B-C-D vottunum SI 1,3,4

Hvetja til samræmdra verkferla og vinnubragða byggingafulltrúaembætta á landinu. 1,3,4

Leyfisveitingar - koma í gegn fyrirliggjandi tillögum um einföldun ferla í regluverki 
framkvæmda, skipulagsmála, mats á umhverfisáhrifum, framkvæmdaleyfa og starfsleyfa (one-stop-shop o.fl.) 1,2,3,4

Markmið

1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni

2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu

3. Bætt ímynd greinarinnar

4. Bylting í gæðum

5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu

6. Aukin innviðafjárfesting

7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs



Viðburðir & verkefni Markmið

Vistvæn mannvirkjagerð. Halda áfram samstarfi við hagaðila í gegnum Byggjum grænni framtíð verkefnið og 
koma á grænum hvötum fyrir byggingariðnaðinn. 1,3,4,7

Verk og vit – Opnun með ráðstefnu um innviðafjárfestingu, sýningin, bás og aðrir viðburði 3,5,6

Ábyrgð í mannvirkjagerð - tillögur að breyttu kerfi og áframhaldandi dreifing á fræðsluefni 1,3,4

Efla samstarf greina á sviðinu við menntastofnanir 5

Áhersla á að koma í veg fyrir kennitöluflakk og innleiðingu heilbrigðisvottorða og vinnustaðaskirteina

Endurskoðun byggingarreglugerðar í kjölfar breytinga á mannvirkjalögum og flokkun mannvirkja 1,2,7

Upplýsingar til félagsmanna  vegna ráðninga erlendra starfsmanna 1,3,4

Samstarfsverkefni mannvirkjaráðs og HR um fjölbreytt lokaverkefni tengd mannvirkjagerð 1,3,5,7

Hvetja til samræmdra verkferla og vinnubragða byggingafulltrúaembætta 1,4

Nýsköpun í byggingariðnaði – nýjar áherslur og breytt umhverfi 1,3,4,5
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Markmið

1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni

2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu

3. Bætt ímynd greinarinnar

4. Bylting í gæðum

5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu

6. Aukin innviðafjárfesting

7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs



 Öflugt starf fer fram innan 27 félaga og starfsgreinahópa á 
mannvirkjasviði. Áhersla er lögð á að vinna að framgöngu
mikilvægra hagsmunamála allra félaga og veita jafnframt
einstökum fyrirtækjum góða þjónustu. 

 Haldnir eru stjórnarfundir með öllum félögum og hópum
mánaðarlega. 

 Meistaradeild SI samanstendur af 20 meistarafélögum á 
mannvirkjasviði. Tilgangurinn er að skapa öflugan þverfaglegan
umræðuvettvang og auka samstarf félagsmanna í byggingariðnaði
innan SI.

 Á árinu mun mannvirkjasvið halda áfram að efla Meistaradeild SI 
enn frekar og samræma áherslur félaganna.  

 Einnig er stefnt að því að stofna 3 nýja hópa meistara en þeir
verða á Austurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum. Haldnir verða 
fundir á svæðunum í apríl og maí á starfsárinu. 

 Félag pípulagningarmeistara verður mögulega gengið inn í SI á 
árinu og áætlað er að fram fari mikil vinna við að hefja góða 
samvinnu við félagið. 

 Önnur félög á mannvirkjasviði- Auk félaga sem starfa innan
meistardeildarinnar starfa einnig Samtök arkitektastofa, 
SAMARK, Félag ráðgjafarverkfræðinga, FRV, Yngir ráðgjafara
FRV, Félag vinnuvélaeigenda og Mannvirki - félag verktaka á 
mannvirkjasviði. 

 Félögin eru öll með skýra verkefnalista sem unnið verður eftir á 
starfsárinu. 

 Nýr starfshópur um gæðamál í byggingariðnaði verður einnig í 
mótun á starfsárinu en öll fyrirtæki á mannvirkjasviði geta verið
aðilar að hópnum. Á starfsárinu verður lögð áhersla á að
skipuleggja starfið og halda fjölmarga viðburði undir merkjum
þess. 

 Öflug samstarf fer fram með fjölmörgum systursamtökum félaga
á mannvirkjasviðinu. Stefnt er að því að halda þrjá slíka fundi 
hér á landi á starfsárinu. 

Mannvirkjasvið 2022
Bætt starfsumhverfi fyrirtækja innan 27 ólíkra félaga og starfsgreinahópa á mannvirkjasviði
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Viðburðir & verkefni Markmið

Meistarinn.is og ábyrgðarsjóður. Áframhaldandi þróun og herferðir 3,4,7

Endurkoðun á lögum um handiðnað og eftirlit með ófaglærðum. 1,3

Virðisaukandi arkitektúr - Samstarfsverkefnið við systursamtök SAMARK í Danmörku 1,3

Áhersla á úthýsingu opinberra aðila á verkefnum til sérfræðinga 1, 3

Nám í jarðvirkjun – Fylgja þarf náminu eftir og koma endanlega í framkvæmd 1, 3, 4, 5

Endurskoðun á sjúkrasjóði arkitekta frá VR 1

Góðar útboðsvenjur - samræming á verkferlum við útboðsgerð hér á landi (Best value procurement (BVP)) 1, 2, 3

Átak í umhverfismálum húsgagna- og innréttingaframleiðenda; lífsferilsáhrif framleiðslunnar, umhverfisvottanir 
og UFS mælikvarðar 1,3

Endurskoðun og mótuna á nýjum hæfiskröfum í útboðum fyrir arkitekta, verkfræðinga og verktaka 1

Stofna hópa félagsmenna á Austurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum. Fundaröð hefst í apríl/maí 2022 1,3,4

Dagur byggingariðnaðarins á Norðurlandi 30 apríl 2022. VMA kynnir iðnnám á sýningu, jafnv. opið hús. 1,3,5

Þrýsta á að meistaraskólinn kenni eftir samkvæmt samþykktri námsskrá 3,5

Stefnumótun Meistaradeildarinnar 1,3,4

Markmið

1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni

2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu

3. Bætt ímynd greinarinnar

4. Bylting í gæðum

5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu

6. Aukin innviðafjárfesting

7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs
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Viðburðir & verkefni Markmið
Áframhaldandi vinna varðandi þróun og innleiðingu á A-B-C-D vottunum SI 1,2,3,4

Vinna að sölu á gæðakerfi Samtaka iðnaðarins (GSI) eða taka málið fastari tökum innan SI 1

Leyfisveitingar - koma í gegn fyrirliggjandi tillögum um einföldun ferla í regluverki framkvæmda, skipulagsmála, 
mats á umhverfisáhrifum, framkvæmdaleyfa og starfsleyfa (one-stop-shop o.fl.) 1,2,3,4

Endurskoðun á endurgreiðslu virðisaukaskatts til einingaframleiðenda 1

Vinna að sölu á gæðakerfi Samtaka iðnaðarins (GSI) eða taka málið fastari tökum innan SI 1

Fjölgun félagsmanna hinna ýmsu undirfélaga/hópa, t.d. bjóða untanfélagsmönnum á opna fundi 3

Heimsækja sveitastjórnir og embættismenn á svæðum meistarafélaganna 1,3

Norrænn fundur SART sameiginlegur með pípurum á Íslandi 24 - 26 ágúst 4

Endurskoðun stefnu SART og MFH í kjölfar stefnumótunar. 1,3,4

Félag pípulagningarmeistara. Vinna að inngöngu þeirra ef af verður 1,3,5,7

Skráningar á félagamerkjum undirfélaga hjá Hugverkastofu 3,4

Ráðstefna SART í tengslum við aðalfund 11 mars 1,3,4

Átak meðal rafverktaka til að fjölga fyrirtækjum sem taka nema 1,3,4,5

Upplýsingar til félagsmanna  vegna ráðninga erlendra starfsmanna 1,3,4

Rafrænn upplýsingabæklingur fyrir nýja félagsmenn um sín undirfélög ogstarfsgreinahópa 3

Eftirfylgni með því að viðhald og endurnýjun götulýsingar verði boðin út 1

Markmið

1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni

2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu

3. Bætt ímynd greinarinnar

4. Bylting í gæðum

5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu

6. Aukin innviðafjárfesting

7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs
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Mannvirkjasvið 2022
Markmið, viðburðir og verkefni sem mæta áherslum meistaradeildarinnar og undirfélaga

Viðburðir & verkefni Markmið

Samræming á verkferlum við gerð kostnaðaráætlana hér á landi (AACE staðlar notaðir sem fyrirmynd) 1,4

Koma á samræmingu útboða hvað varðar starfsábyrgðatryggingar og  hámark skaðabóta 1

Þjónustulýsingar verkfræðiþjónustu – Þýðing og innleiðing. 1, 4

Niðurfelling rannsóknar SKE í kjölfar siðareglnabreytinga FRV 3

Samræming á verkferlum við gerð kostnaðaráætlana hér á landi (AACE staðlar notaðir sem fyrirmynd) 1,4

Norrænn fundur SAMARK og Félags vinnuvélaeignda fer fram á Íslandi 4

Hafa áhrif á innkaupastefnu hins opinbera með vísan til minni umhverfisáhrifa íslenskrar framleiðslu og notkun 
sérfræðinga í atvinnulífinu 3, 4, 6

Ráðstefna og móttaka á Bessastöðum til kynningar á íslenskri húsgagna- og innréttingaframleiðslu 3, 6

Auka gæði og samræma skoðanir Vinnueftirlitsins á vinnuvélum 1, 4

Markmið

1. Bætt umgjörð og aukin skilvirkni

2. Bylting í rafrænni stjórnsýslu

3. Bætt ímynd greinarinnar

4. Bylting í gæðum

5. Aukin áhersla á mannvirkjagerð í menntakerfinu

6. Aukin innviðafjárfesting

7. Uppfærum stefnu mannvirkjaráðs
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