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Alþingismaður, varaformaður velferðarnefndar



Tvískipting „hins opinbera“ og fleiri 
þátttakendur
§ Sveitarfélög sjá að jafnaði um þá þjónustu sem er „nær íbúunum“

• Félagsþjónusta
• Grunn-og leikskólar
• Skipulagsmál
• Menningar- og íþróttamál

§ Ríkið sér um stóru línurnar og lagaumhverfið
• Heilbrigðisþjónusta
• Samgöngur
• Almannatryggingar

Lífeyrissjóðir, frjáls félagasamtök (m.a. trúfélög)  og einkaaðilar einnig 
þátttakendur í velferðarþjónustu



Stjórnarsáttmálinn

§ Efla á nýsköpun í heilbrigðismálum þannig að Ísland verði í 
fremstu röð og nýti sér nýjustu tækni á þessu sviði, þ.m.t. 
fjarlækningar.

§ Lögð verður áhersla á að hvetja til nýsköpunar á sviði opinberrar 
þjónustu og stjórnsýslu, velferðarþjónustu og verkefna í þágu 
loftslagsmarkmiða. 



Beinar aðgerðir stjórnvalda (Ríkið)

§ Lækkun á tekjuskattstofni vegna rannsóknarverkefna (frumvarp lagt 
fram á þessu þingi sem tvöfaldar hámarksupphæð í 600-900 millj)

§ Nýsköpunarsjóðir
§ Aðrir rannsóknarstyrkir
§ Efling námsleiða sem leitt geta til þróunarverkefna og nýsköpunar
§ Tryggja að lagaumhverfið stuðli að nýsköpun  

• Skattaumhverfi 
• Lög um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 

2007 nr. 75 29. mars
• Lög um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, 1997 nr. 61 26. maí
• Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, 2009 nr. 152 29. desember
• Lög um þátttöku ríkisins í hlutafélagi til að örva nýsköpun í atvinnulífi og um 

heimildir annarra aðila til þátttöku í félaginu, 1985 nr. 69 1. júlí

https://www.althingi.is/lagas/148c/2007075.html
https://www.althingi.is/lagas/148c/1997061.html
https://www.althingi.is/lagas/148c/2009152.html
https://www.althingi.is/lagas/148c/1985069.html


Beinar aðgerðir (Sveitarfélög)

§ Skapa aðstöðu (með skipulagi eða öðrum leiðum) sem auðveldar 
nýsköpun

§ Styrkir til frumkvöðla
§ Ákvarðanir um þjónustukaup (á einnig við um ríkið)



Óbeinar aðgerðir

§ Mótun nýsköpunarstefnu á báðum vígstöðvum (vinna þegar farin 
af stað hjá FIN)

§ Mótun innkaupastefnu sem getur stutt nýsköpun (einnig báðir)

§ Beina kröftum í nýsköpun í fáar megin greinar, fremur en „allt 
mögulegt“, t.d.
• Heilbrigðis og velferðarþjónustu
• Sjávarútveg
• Ferðaþjónustu
• Umhverfismál/hreina orku
• Menning/hugbúnaðargerð


