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Verkefnið

• Vísinda- og tækniráð lætur vinna úttekt á því 
hvernig opinbert fjármagn til rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar dreifist eftir 
landshlutum. 

• Byggi á úthlutunum samkeppnissjóða, sjóða 
Byggðastofnunar, Nýsköpunarmiðstöðvar og 
skattafslætti vegna nýsköpunar



Gögn

• Úthlutanir helstu sjóða
– Rannsóknasjóður, Tækniþróunarsjóður, AVS, 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins
• Greina umfang skattafslátta vegna nýsköpunar

– Metið út frá endurgreiðslukröfum frá 
Ríkisskattstjóra

• Heildarumfang stuðnings samkvæmt gögnum 
frá Hagstofu Íslands



Vandamál

• Ekki endilega samhengi milli skráðrar staðsetningar 
þess sem fær fyrirgreiðslu og nýtingar fjár
– Margir stærri aðilar líklegri til að leiða verkefni, þó svo 

þátttaka komi víðar að á landinu
• Dæmi: HÍ, Matís, Veðurstofan..

– Mörg fyrirtæki skráð með aðsetur í höfuðborginni þó svo 
starfsemi sé um allt land

• Rekstrarkostnaður háskóla vegna rannsókna
– tekinn með enda eru rannsóknir hluti starfseminnar



Niðurstöður 
– samkeppnissjóðir, 2014 til 2018

Rannsóknasjóður
Rúmir 2 milljarðar á ári

Tækniþróunarsjóður
Tæpir 2 milljarðar á ári



Niðurstöður 
Innviðasjóður

Um 200 milljónir á ári Sjóðir alls
2014 til 2018



AVS og Framleiðnisjóður landbúnaðarins
2014 til 2018

AVS
Um 200 milljónir á ári

Framleiðnisjóður landbúnaðarins
Um 100 milljónir á ári



Sjóðir alls
2016 til 2018



Skattafsláttur
2014 til 2017

*Skipting skattaafsláttur er áætlaður útfrá VLF fyrir aðra 
landshluta en höfuðborg og Reykjanes



Annað rannsóknafé

• Samanlagt um 4 
milljarðar á ári
– Sóknaráætlanir
– Sérstök 

átaksverkefni
– Smærri sjóðir
– H2020



Framlag til rannsókna háskóla



Heildarframlag

*Skipting skattaafsláttur er áætlaður út frá VLF fyrir aðra 
landshluta en höfuðborg og Reykjanes



Heildarframlag á íbúa



Samantekt
• Höfuðborgin, vesturland og norðvesturland 

bera höfuð og herðar yfir aðra landshluta hvað 
varðar sjóðaúthlutun

• Reykjanes er með lang stærstu hlutfallslegu 
framlög vegna skattafslátta
– Skoða þarf skilgreiningar landsvæða betur

• Mjög mikilvægt að kanna frekar hvaða 
skýringar gætu verið og fylgja eftir göllum 
aðferðafræðinnar
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