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Hvað er Samráðsvettvangurinn? 

Vettvangur fyrir 
þverpólitískar 
umræður um 

hagvaxtaráætlun til 
langs tíma 

Ekki umræða um 
“hvað eða hvort” 

heldur “hvernig og 
hversu mikið” 

Sjálfstæð 
verkefnisstjórn 

mótar tillögur að 
leiðum til aukinnar 

hagsældar 

Samstaða um 
óumdeildar tillögur 
og gagnsæ umræða 

um aðrar  

Skilgreining á 
nauðsynlegum 

skilyrðum og aðgerðum 
til að hrinda ákveðnum 

hagvaxtartillögum í 
framkvæmd 

Vettvangur leiðtoga 
stjórnmála, 

viðskiptalífs, 
fræðasamfélags og 

vinnumarkaðar 
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Fyrirkomulag Samráðsvettvangs um aukna hagsæld 
Lýsing: 

Stuðningur  

Samráðs-
vettvangur 
 
 

Sjálfstæð 
Verkefna-
stjórn  
 
 

Seðlabanki Íslands Opinberar 
stofnanir, t.d. 
Samkeppnis-
eftirlitið og 
Hagstofa Íslands   

Ráðuneyti, t.d. 
fjármálaráðu-neyti 
og iðnaðar-
ráðuneyti 

Íslenskir háskólar 
og 
vísindasamfélag 

Sjálfstæð 
félagasamtök og 
fyrirtæki 

Opinberi geirinn: 
Arnar Þór Másson 

Innlendi 
þjónustugeirinn: 
Benedikt Árnason 

Auðlindageirinn: 
Daði Már Kristófersson 

Alþjóðageirinn: 
Ásthildur M. Otharsdóttir 

Vinnuhópur Vinnuhópur  Vinnuhópur  Vinnuhópur 

Verkefnisstjórn:  
Friðrik M. Baldursson, formaður 

Stjórnendur vinnuhópa 
Þjóðhagsteymi Stuðningur frá 

McKinsey  

Formaður: 
Varaformaður: 

Stjórnmálaflokkar: 
Vinnumarkaður: 
Háskólasamfélagið: 
Sveitarfélög: 
Fyrirtæki: 
Stjórnarráðið: 

Formenn allra flokka sem eiga sæti á Alþingi  
ASÍ, BSRB, BHM, FA, SA, VÍ  
Aðstoðarrektor HÍ, Rektor HR 
SÍS  
Forstjórar fyrirtækja  
Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins  
(aðrir ráðneytisstjórar sitja sem áheyrnarfulltrúar) 

Tilnefningar: 

Ragna Árnadóttir 
Katrín Olga Jóhannesdóttir  

▪ Hópur fulltrúa úr 
opinbera og 
einkageiranum sem 
ætlað er að leggja  
grunn að breiðum 
stuðningi við það 
markmið að þróa 
heildræna vaxtarstefnu 
fyrir Ísland 

▪ Vinnuhópur sérfræðinga 
þróar yfirlit tillagna um 
leiðir til að örva hagvöxt 
til lengri tíma  

▪ Tillögur lagðar fyrir 
Samráðsvettvanginn til 
umfjöllunar en efnisleg 
vinna er sjálfstæð  

▪ Verkefnisstjórn fær 
efnislegt innlegg frá 
meðlimum Samráðs-
vettvangsins á fundum 
vettvangsins 

▪ Lykilstofnanir sem 
vinnuhóparnir geta 
leitað til fyrir efnislega 
aðstoð og gögn 
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Samráðsvettvangurinn hefur mjög sterkt táknrænt umboð 

Stjórnmálaflokkar 
▪ Fulltrúar allra stjórnmálaflokka á Alþingi.  

Starfa þar í umboði 195.000 kjósenda síðustu 
Alþingiskosninga 

Fulltrúar 
vinnumarkaðar 

▪ Fulltrúar helstu regnhlífarsamtaka 
vinnumarkaðarins. Meðlimir viðkomandi samtaka 
telja yfir 130.000 launþega og 2500 fyrirtæki 

Háskólasamfélagið  
▪ Fulltrúar frá tveimur stærstu háskólum landsins 

með nálægt 18.000 nemendum í heildina 

Atvinnulífið 
▪ Forstjórar breiðrar flóru íslenskra fyrirtækja sem 

starfa í bæði hefðbundnum og óhefðbundnum 
greinum 

▪ Fulltrúar allra ráðuneyta og sveitarfélaga í 
gegnum ráðuneytisstjóra og fulltrúa Sambands 
íslenskra sveitarfélaga 

Stjórnsýsla 
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Í Samráðsvettvangnum hugsum við til lengri tíma  
- einstakt tækifæri til að skapa yfirsýn með aðkomu sérfræðinga úr ýmsum áttum  

Kíkjum út …  … og horfum á heildina 
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Nýtum fyrirliggjandi efni 
- margar skýrslur til en heildrænt yfirlit um tillögur skortir 

Flókið og stundum óaðgengilegt efni …  … tekið saman í aðgengilega heildarmynd 

Samráðsvettvangur um leið Íslands  
til aukinnar hagsældar 

 Yfirlit yfir aðgerðir 
auk mats á áhrifum 
og tengingum 
innbyrðis 
 

 Aðgerðaplan með 
næstu skrefum 
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Hvar liggja sameiginlegar áherslur? 

Hagsmunaaðili 
A 

Hagsmunaaðili  
B 

Hagsmunaaðili 
C 

Ósamkomulag er ekki gefinn hlutur ...  ... og sameiginlegir fletir til staðar! 

▪ Beinum sjónum að sameiginlegum 
áherslum 

▪ Umræður byggðar á gögnum um 
langtímaáætlanir 

▪ Umræður með áherslu á mikilvæg 
afmörkuð málefni 

- þrátt fyrir ólíkar áherslur eigum við ýmis markmið sameiginleg 
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Verkefnisstjórnin leggur fram lista af tillögum um leiðir að 
auknum hagvexti sem ná til allra geira hagkerfisins 

Verkefnisstjórn 1. Þjóðhags-
teymi 

2. Opinberi 
geirinn 

3. Innlendi 
þjónustu- 

geirinn 

4. Auðlinda- 
geirinn 

5. Alþjóða- 
geirinn 

Samráðsvettvangur um aukna hagsæld 

▪ Vinna tillögur í 
umboði Samráðs-
vettvangs  
 

▪ Kynna tillögur fyrir 
Samráðsvettvangi 
 

▪ Meta áhrif og 
innbyrðis áhrif tillagna 
 

▪ Draga tillögur saman 
í heildstæða 
hagvaxtaráætlun 

▪ Móta tillögur fyrir hvern geira 
▪ Velja tillögur samkvæmt mati á 

efnahagslegum áhrifum og 
framkvæmanleika tillagna 

▪ Þróa aðferð til að 
meta tillögur 

▪ Þróa og meta 
tillögur í 
þjóðhagsmálum 
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Áhrif vs. framkvæmanleiki 

Framlag til hagvaxtar 

Fr
am

kv
æ

m
an

le
ik

i 

Mikill 

Lítill 
Lítil Mikil 

1 

3 

2 

5 

7 

6 
4 

8 

Mæling á áhrifum 

Mat á framkvæmanleika 

Dæmi 

Nauðsynlegt 
fjármagn 

Pólitísk 
samstaða 

Flækjustig við 
framkvæmd 

= 

Mat á fram- 
kvæmanleika 

x Númer tillögu 
▪ Megináhersla verður lögð á framlag til aukinnar 

landsframleiðsu á mann 
 

▪ Innbyrðis tengsl tillagna verða metin og tekið 
verður tillit til ytri áhrifaþætti, s.s. nýtingu 
auðlinda 

Tillögur verða valdar og forgangsraðað útfrá áætluðu framlagi 
þeirra til hagvaxtar og mati á framkvæmanleika þeirra 

SÝNIDÆMI 
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Með breiðri flóru meðlima innan vinnuhópanna... ...og með því að nýta þá þekkingu sem er til staðar 

▪ Þegar liggur fyrir mikið magn 
greininga og efnisvinnu, 
bæði fyrir hagkerfið í heild 
sem og fyrir ólíkar 
atvinnugreinar  

▪ Þetta efni hefur verið nýtt 
með ríkum hætti í vinnu 
Verkefnisstjórnar 

▪ Hver og einn vinnuhópur 
hefur leitað til sérfræðinga á 
hverju sviði í efnislegri vinnu 
sinni 

▪ Verkefnishópurinn hefur 
notið aðgengis að erlendum 
sérfræðingum á ólíkum 
sviðum í gegnum ráðgjafar-
fyrirtækið McKinsey & 
Company 

Opinberi og einkageirinn 
Prósent 

Kynjahlutfall 
Prósent 

Fyrirliggjandi greiningar og efnisvinna 

Ráðgjöf frá sérfræðingum 

▪ Háskólar 
▪ Ráðgjöf 
▪ Ráðuneytin 
▪ Seðlabankinn 

▪ Bankastarfsemi 
▪ Framleiðsla 
▪ Nýsköpun 
▪ Rannsóknarstörf 

▪ Kauphöllin 
▪ Orkumál 
▪ Upplýsinga-

tækni 

Bakgrunnur meðlima 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að tryggja breið sjónarmið 
innan verkefnisstjórnar 

52 

10 
38 

Háskólar 

Opinberi 
geirinn 

Einkageirinn 

52 48 
Karlar 

Konur 
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Verða tillögur verkefnisstjórnar hin eina sanna langtímastefna? 

▪ Auðvitað ekki! 
 

▪ En uppbyggilegar samræður um 
grunnmyndina og hvar sameiginlegar 
áherslur liggja er mikilvægur þáttur í mótun 
skýrari hagvaxtarstefnu til framtíðar litið 
 

▪ Sú heildarsýn og tillögur sem hér verða 
kynntar er ætlað að skapa grundvöll fyrir 
meginmarkmið Samráðsvettvangsins sem 
eru að: 
 
– Skapa aukinn skilning og gagnsæi 

 
– Leggja grundvöll samtals og 

uppbyggilegra skoðanaskipta   
 

– Víkka sjóndeildarhringinn í umræðu 
um efnahagsmál 




