
84 

Dagskrá 

1. Fyrirkomulag Samráðsvettvangsins 

2. Áskoranir og markmið 

3. Þjóðhagsramminn 

4. Inngangur að hagvaxtartillögum 

5. Opinber þjónusta 

6. Innlend þjónusta 

7. Auðlindageirinn 

8. Alþjóðageirinn 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Opinber þjónusta í tölum 

Opinber þjónusta stendur undir um 20% af framleiðslu og 30% 
af fjölda starfa hagkerfisins 

38
19

94

38
19

94

Framleiðni Störf Framleiðsla 

▪ Opinber þjónusta 
stendur undir 
21% af 
framleiðslu 
hagkerfisins1  

Opinber þjónusta 

Útflutningur 
(ma.kr.) 0 

Fjármagn 
(ma.kr.) 1.020 

Fjöldi starfa 50.000 167.000 

4.600 

860 

Hagkerfið  
í heild 

320 
ma.kr 

Helstu málaflokkar 

▪ Velferðarmál 

▪ Menntamál 

▪ Innanríkismál 

▪ Menningarmál 

 

▪ Meginmarkmið opinberrar þjónustu er að ná sömu 
framleiðniaukningu og einkageirinn fram til 2030 

▪ Þetta er áskorun í ljósi þess að framleiðni innan 
opinberrar þjónustu hefur aukist hægar sögulega 

Vaxtarmarkmið 

Hagkerfið í heild 

Opinber þjónusta Heildarvöxtur til 2030, prósent 

1 Opinber þjónusta er skilgreind sem öll þjónusta sem greitt er fyrir af hinu opinbera, svo þjónustuaðilar í 
einkageiranum eru meðtaldir í framleiðslu- starfa-, og fjármagnstölum 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Aukin framleiðni er eina leiðin til að mæta þessari 
rekstraráskorun án þess að draga úr lífskjörum 

Þrátt fyrir hagræðingu síðustu ára þarf meira til eigi 
markmið um afgang á rekstri hins opinbera að nást 

Aukin framleiðni innan hins opinbera er besta leiðin til að ná 
jafnvægi í ríkisfjármálum án þess að skerða lífskjör  

1,5

-3,4

-5,6

-10,1-9,9
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2009 2010 2011 Markmið 2012 

Tekjuafgangur/-halli hins opinbera 
% af VLF 

Mögulegar aðgerðir 

Aukin framleiðni 

Minna þjónustuframboð 

Hækkun skatta 

Aukin gjaldtaka fyrir 
þjónustu 

Áhrif 
Aðgengi að 

þjónustu 
Skatt- 
byrði 

 
▪ Óháð því hversu umfangsmiklu hlutverki hinu 

opinbera er ætlað stuðlar aukin framleiðni að 
betri nýtingu þeirra framleiðsluþátta sem 
ráðstafað er í að veita þá þjónustu 

Til að ná 
markmiði um 
1,5% afgang 
þarf að bæta 
rekstur hins 
opinbera um 
~5% af VLF 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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216

229

265

169

140

131

83

131

711

Annað 

Menningarmál 57 

Innanríkismál 

Heilbrigðismál 

Menntamál 

Félagsmál 

Samtals 

Tilfærslur 

Innkaup 

Laun 

Sundurliðun opinberrar þjónustu leiðir í ljós veigamestu sviðin 
til framleiðniaukningar 

Heimildir: Fjármálaráðuneytið, Hagstofa Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, verkefnisstjórn 

Tegund 
útgjalda 

Málaflokkar 
 

Opinber þjónusta 
Skipting útgjalda 2012, ma. kr. 

A 

B 

D 

A 

B 

E 

D 

Rekstrareiningar og 
þjónustuframboð 

Vöru- og þjónustukaup 

Tilfærslur og félagsmál 

Menntamál 

E 

Lykilsvið 

F 

F Heilbrigðiskerfið 

Tillögur verkefnisstjórnar 



88 

Við leggjum fram 8 tillögur til að ná settu markmiði um aukna 
framleiðni sem taka til allra áðurgreindra sviða 

▪ Stækkun rekstrareininga með sameiningum 
stofnana 

▪ Tryggt verði að sveitastjórnir hafi stærð og 
styrk til að veita aukna þjónustu 

▪ Agi, samstaða og heildstæð stefna í 
innkaupum á vörum og þjónustu 

▪ Skýr rammi um þjónustusamninga og færni 
hins opinbera við samningagerð aukin 

▪ Samræmt og rafrænt þjónustuframboð hins 
opinbera fyrir einstaklinga og fyrirtæki 

▪ Fjármögnun eftir forskrift, þjónustustýring og 
rafræn sjúkraskrá 

▪ Aukin kennsluskylda, færri námsár, lágmarks 
bekkjastærðir og fjölmennari skólar 

▪ Breytt örorkumat, bættir hvatar og aukin 
aðkoma atvinnulífs 

Skipulag 

Rekstur 

Tilfærslur 

Innkaup 

Sameining stofnana 

Heildstæð innkaupastefna 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Skilvirkara grunnskólastig 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

8 

3 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Til að ná settum árangri þarf samhent átak og ríka áherslu á 
jákvætt hugarfar gagnvart breytingum hjá hinu opinbera 

Árangursríkar 
umbætur 

Samvinna 

Nýsköpun Leiðtogahæfileikar 

Agi og staðfesta 

Sveigjanleiki 

▪ Notast við nýjar 
aðferðir 

▪ Vera opin fyrir 
breytingum 

▪ Taka áhættu 
 

▪ Innan ríkisins 
▪ Milli sveitarfélaga 
▪ Milli ríkis og 

sveitarfélaga 
▪ Milli opinberra 

aðila og einkaaðila 

▪ Virða þær reglur 
sem settar eru 

▪ Skýrir 
mælikvarðar á 
árangur 

▪ Samstaða 
 

▪ Skýr sýn á 
framtíðina 

▪ Þjálfun 
▪ Umbun 

 

▪ Tilfærslur á 
fjármagni 

▪ Tilfærslur á 
starfsfólki 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Við leggjum fram 2 tillögur sem ætlað er að auka framleiðni og 
stuðla að hagkvæmari verkaskiptingu með breyttu skipulagi 

▪ Stækkun rekstrareininga með sameiningum 
stofnana 

▪ Tryggt verði að sveitastjórnir hafi stærð og 
styrk til að veita aukna þjónustu 

▪ Agi, samstaða og heildstæð stefna í 
innkaupum á vörum og þjónustu 

▪ Skýr rammi um þjónustusamninga og færni 
hins opinbera við samningagerð aukin 

▪ Samræmt og rafrænt þjónustuframboð hins 
opinbera fyrir einstaklinga og fyrirtæki 

▪ Fjármögnun eftir forskrift, þjónustustýring og 
rafræn sjúkraskrá 

▪ Aukin kennsluskylda, færri námsár, lágmarks 
bekkjastærðir og fjölmennari skólar 

▪ Breytt örorkumat, bættir hvatar og aukin 
aðkoma atvinnulífs 

Skipulag 

Rekstur 

Tilfærslur 

Innkaup 

Sameining stofnana 

Heildstæð innkaupastefna 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Skilvirkara grunnskólastig 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

8 

3 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #1 

Sameining stofnana 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Stærri stofnanir hafa meiri burði til að veita kjarnaþjónustu 

Fjöldi og smæð stofnana á Íslandi dregur úr sérhæfingu og 
gæðum veittrar þjónustu 

8

26

36

31

47

44

12

13

14

20

19

18

-32% 

250+ 

100-249    

50-99 

25-49 

10-24 

0-9 

Fjöldi stofnana 
Eftir starfsmannafjölda 

Starfsfólk utan 
kjarnasviðs 
% af heildarfjölda 

Starfsfólk 
Fjöldi 

Stórar stofnanir hafa meiri 
burði til þess að uppfylla 
kröfur stjórnsýslulaga 

Umboðsmaður Alþingis1  

1 Erindi á málþingi þann 12. mars 2013 

Smáar stofnanir geta átt erfitt 
með að laða til sín hæft 
starfsfólk, þar sem hætt er við 
faglegri einangrun og 
framamöguleikar innan 
stofnunar eru takmarkaðir 

Skýrsla nefndar um ábyrgð, 
valdsvið og stjórnunarumboð 
forstöðumanna ríkisstofnana, 2000 

Samtals 
192 stofnanir 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Sameining skattembætta sýnir að stærri stofnanir hafa meiri 
burði til að veita góða samræmda þjónustu um allt land 

Mælikvarðar sýna góðan árangur 

Sameining leiddi til sérhæfingar starfsstöðva um allt land 

▪ Embættum var fækkað úr tíu í eitt árið 2010 

▪ Aukin sérhæfing og samnýting stoðþjónustu leiddi til betri 
þjónustu og skilvirkari rekstrar 

▪ Sameinað embætti náði þessum árangri samhliða 17% 
samdrætti í opinberri fjárveitingu 

▪ 98% starfsfólks er sátt við sameininguna1  

Atvinnurekstur 
Einstaklingar 
Símsvörun 

4

8

-50% 
 
Afgreiðslutími  
kæra                    
Mánuðir 

Mælikvarði 
Eining 

Gildi fyrir 
sameiningu 

Gildi eftir 
sameiningu 

5

13

-62% Afgreiðslutími  
erinda                  
Mánuðir 

8

3 +163% 
Tekjur af eftirliti 
Milljarðar kr.        

251274
-8% 

Starfsfólk             
Fjöldi 

Breyting 

1 Könnun í desember 2012 
Heimild: Gögn frá Ríkisskattstjóra 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Rekstur 

Þjónusta 

Sameining lögregluembætta á höfuðborgarsvæðinu veitti 
svigrúm til að mæta miklum niðurskurði í kjölfar bankahruns 

1717192123
-25% 

Yfirvinnuhlutfall      
% af launum 

12 11 10 09 08 07 2006 

3,5 -17% 
 
Rekstrarkostnaður 
Ma. kr. 

3,5 3,6 3,8 4,2 4,5 4,2 

Mælikvarði 
Eining 

83 

+5% 

Ánægja með störf 
% svarenda            

12 11 

80 

10 

81 

09 

80 

08 

80 

07 

78 

2006 

79 

1.288 -40% 
 
Eignaspjöll 
fjöldi mála               

1.536 
1.933 1.994 1.998 2.132 

484340384344
37 +29%  

Hlutfall upplýstra  
mála                       
hegningarlagabrot 

Gildi 
Fyrir og eftir sameiningu 

Breyting 
Prósent 

Mælikvarði 
Eining 

Gildi 
Fyrir og eftir sameiningu 

Breyting 
Prósent 

▪ Í upphafi árs 2007 sameinuðust lögregluembættin á 
höfuðborgarsvæðinu í eitt  

▪ Sameining gerði lækkun fjárveitingar um 17% samhliða 
bættri þjónustu mögulega 

Heimild: Gögn frá Lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Ráðast má strax í fjögur sameiningarverkefni sem skila miklum 
ávinningi og skoða samhliða möguleika á frekari sameiningum 

1

17

-16 

7

16

-9 

8

33

-25 

1

26

-25 

2,3 

0,3 

1,0 

0,7 

0,3 Löggæslustofnanir 

Heilbrigðisstofnanir 

Framhaldsskólar 

Sýslumenn 

Samtals 17

92

-75 

Sameiningartillaga 
Fjöldi sjálfstæðra eininga Embætti 

Framleiðniaukning 
Hlutfall af launakostnaði 
ríkisins, prósent 

1 

2 

3 

4 

= 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Auk framleiðniaukningar er annar ávinningur af sameiningum 
margvíslegur 

Áhrif 

Sérhæfing 

Fagleg stjórnsýsla 

Sveigjanleiki 

Minni bakvinnsla 

Lægri stjórnunar-
kostnaður 

Þjónusta 

Rekstur 

Ávinningur Lýsing 

▪ Aukið bolmagn til að uppfylla kröfur 
stjórnsýslulaga 

▪ Aukinn sveigjanleiki til að takast á við áföll í 
rekstri 

▪ Lægri kostnaður við bakvinnslu og stoðsvið 
 

▪ Lægra hlutfall stjórnenda 
 

▪ Aukin verkaskipting og sérhæfing innan 
stofnunar 

Þáttur 

Gæði 
▪ Bætt gæði þjónustu vegna aukinnar 

þekkingar og samstarfs innan eininga 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #2 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Sveitarfélög hérlendis skortir burði til að veita íbúum 
sínum fullnægjandi velferðarþjónustu... 

... og leggja aukinn kostnað á herðar þeirra á sama 
tíma 

▪ Sameiningar hafa verið að mestu lögboðnar í 
Danmörku og Svíþjóð og fjárhagslegir hvatar til 
sameininga eru til staðar í Finnlandi 
 

▪ Sameining sveitarfélaga hérlendis hefur aftur á 
móti verið að mestu valkvæð 

9693

41
29

9

Ø 54 

1 Miðað var við 8000 manna lágmarksíbúafjölda þegar málefni fatlaðra voru færð yfir á sveitastjórnarstigið af 
þessum ástæðum 

2 Gögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, útreikningar verkefnisstjórnar 

▪ Skilvirkni í rekstri stjórnsýslu sveitarfélaga með 
yfir 8000 íbúa er yfir tvöföld miðað við þau 
smæstu, ef miðað er við rekstarkostnað á mann 
 

▪ Sveitarfélög með færri en 8.000 íbúa hafa minni 
burði til að veita íbúum sínum velferðarþjónustu1 
og reiða sig frekar á jöfnunarsjóð sveitarfélaga 
 

39

89

Stærð sveitarfélags 
Fjöldi íbúa 

56% 
lækkun 

8000 eða fleiri 

2000-7999 

500-1999 

0-499 íbúar 

Smærri sveitarfélög hafa minni burði til að veita íbúum 
sínum þjónustu og eru dýrari í rekstri 

Hlutfall sveitarfélaga með yfir 8 þúsund íbúa, prósent Stjórnsýslukostnaður á íbúa eftir stærð sveitarfélags  
(þús. kr. á ári)2  

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Sameiningartillaga1 

Breyting á fjölda sveitarfélaga  
Núverandi íbúafjöldi sveitarfélaga á landsvísu 
Meðaltals íbúafjöldi sveitarfélaga eftir landshlutum, 2012 

29.000 
4.300 

1.700 

1.000 

800 

2.200 

1.300 
1.500 

12

14

7

12

6

8

9

4

2

74

Fjöldi eftir breytingu 

Suðurland 

Austurland 

Norðurland eystra 

Norðurland vestra 

Vestfirðir 

Vesturland 

Suðurnes 

Höfuðborgarsvæðið 

Fjöldi í dag 0-999 íbúar 
1000-1999 íbúar 
2000-4999 íbúar 
5000+ íbúar 

Fækka mætti sveitarfélögunum úr 74 í 12 án þess að breyta 
núverandi landshlutaskiptingu 

1 Miðað er við að sveitarfélög sé að lágmarki með nálægt 8000 íbúa. Hægt væri einni að skoða frekari 
sameiningar sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu og þar með fækka sveitarfélögum enn frekar.  

Tillögur verkefnisstjórnar 
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0-499 

x Hlutfall  
allra íbúa 
Prósent 

Framleiðniaukning í 
stjórnsýslu á íbúa1 
Prósent 

Framleiðniaukning 
í rekstri stjórnsýslu 
Prósent 

= 

1,8% 

2,4% 

1,2% 

1,7% 16,9 

5,0 

3,8 

1,8 

10 

24 

101 

62 

Stærð  
sveitarfélags 
Fjöldi íbúa 

500-999 

1000-1999 

2000-7999 

+7% 

framleiðniaukning 
í rekstri stjórnsýslu 

sveitastjórnarstigsins 

1 Miðað við aðhvarfsgreiningu á rekstrarkostnaði á mann (2011) og íbúafjölda (2013) sveitarfélaga.  
Áætluð framleiðniaukning byggir á vegnu meðaltali innan stærðarflokks miðað við stækkun í 8000 manna sveitarfélag. 

Fjöldi  
sameininga 
 

25 

17 

11 

9 

Framleiðniaukning í stjórnsýslu sveitarfélaga eftir sameiningar 

Fækkun sveitarfélga eins og hér er lagt til myndi bæta rekstur 
stjórnsýsluhluta sveitarstjórnarstigsins um 7% á ári 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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0 25 50 75 100

Umfang verkefna 
Hlutfall sveitastjórnarstigs af samneyslu 
2012, prósent 
70 

60 

50 

40 

30 

0 

Stærð sveitarfélaga 
Hlutfall með yfir 8000 íbúa 

2012, prósent 

Eftir sameiningu geta þau tekið að sér fleiri 
verkefni sem tíðkast í nágrannalöndunum 

Stærri sveitarfélög hafa aukna burði til að 
sinna verkefnum hins opinbera 

Stærri og burðugri sveitarfélög geta tekið við fleiri verkefnum 

Verkefni á  
sveitastjórnarstigi 

Umsjón með öldruðum 

Málefni fatlaðra 

Leikskólar 

Framhaldsskólar 

Samgöngumál 

Grunnskólar 

Atvinnumál 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Sameiningar og 
tilfærsla verkefna 

▪ Ríkið skilgreini markmið 
um lágmarksstærðir 
eininga til að sinna 
ákveðnum verkefnum 

▪ Metið verði hvaða verkefni 
ættu frekar heima hjá 
sveitarfélögum en ríkinu 

▪ Hagkvæmustu 
sameiningarverkefni út frá 
skilgreindum markmiðum 
kortlögð 

Efling sveitastjórnarstigsins á sér stað í þremur skrefum 

Markmið um stærð og 
verkefni sveitarfélaga 

Lagasetning og 
fjárhagslegir hvatar 

▪ Alþingi samþykki lög um 
lágmarksfjölda íbúa 

▪ Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga veitir styrki til 
frekari sameininga upp að 
hagkvæmu marki, t.d. 
8000 manns 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Við leggjum fram 2 tillögur sem ætlað er að styrkja framkvæmd 
og eftirfylgni í kaupum hins opinbera á vöru og þjónustu 

▪ Stækkun rekstrareininga með sameiningum 
stofnana 

▪ Tryggt verði að sveitastjórnir hafi stærð og 
styrk til að veita aukna þjónustu 

▪ Agi, samstaða og heildstæð stefna í 
innkaupum á vörum og þjónustu 

▪ Skýr rammi um þjónustusamninga og færni 
hins opinbera við samningagerð aukin 

▪ Samræmt og rafrænt þjónustuframboð hins 
opinbera fyrir einstaklinga og fyrirtækja 

▪ Fjármögnun eftir forskrift, þjónustustýring og 
rafræn sjúkraskrá 

▪ Aukin kennsluskylda, færri námsár, lágmarks 
bekkjastærðir og fjölmennari skólar 

▪ Breytt örorkumat, bættir hvatar og aukin 
aðkoma atvinnulífs 

Skipulag 

Rekstur 

Tilfærslur 

Innkaup 

Sameining stofnana 

Heildstæð innkaupastefna 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Skilvirkara grunnskólastig 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

8 

3 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #3 

Heildstæð innkaupastefna 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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12
6

7

12

Samtals vörur  36 
Annað 
Framkvæmdir&viðhald 
Lyf & heilbrigðisvörur 
Skrifstofurekstur 

9

9
5

5
14

11

Samtals þjónusta  54 
Annað 

Ferðalög & skrifstofa    
Upplýsingatækni 
Sérfræðingar 

Leiga 

Verktakar 

Þjónusta 

Vörur 

2011 

90 ma. kr. 

54 

 36  

Ríkið kaupir vörur og þjónustu fyrir um 90 ma. kr. á ári 

Heimild: Fjármálaráðuneytið 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Kaupmáttur er ekki nýttur sem skyldi … 

3025192020

11 10 09 08 2007 

Sameiginleg innkaup ríkisins, % af mögulegu 
hámarki1  

... sem leiðir ekki til bestu kaupa 

Innkaupsverð samskonar fartölvu hjá sex 
stofnunum, þús. kr. 

Hámark 

100 
297 

+45% 

295 

243 230 216 205 

1 Vegna skorts á gögnum er erfitt að meta þetta hlutfall fyrir sveitastjórnarstigið, en hlutfallið þar er líklega lægra. 

Núverandi innkaupaferli nýtir hins vegar ekki kaupmátt ríkisins 
til fulls og og getur leitt til of hás innkaupsverðs 

Heimild: Fjármálaráðuneytið 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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10 

40 

Hlutfall sameiginlegra innkaupa 
Ríkið, % af heildarinnkaupum 
60 

50 

30 

20 

10 

0 

Samanlögð velta málaflokka 
ma. kr. 

30 20 0 
Sjúkrahúsvörur 

6 

Iðnaðarmenn 

8 

Þjónusta og ráðgjöf 

15 

Skrifstofuvörur 

23 

Tölvur og fjarskipti 

27 

Matvörur 

35 

Bílar og eldsneyti 

48 

Vörur 
Þjónusta 

Hækka má hlutfall sameiginlegra innkaupa í veltumiklum 
innkaupaflokkum 

Heimild: Fjármálaráðuneytið 

Tillögur verkefnisstjórnar 



108 

Sameiginleg 
innkaup 

Skýrar 
útboðsreglur 

Gagnsæi og 
upplýsingagjöf 

Á sveitastjórnarstigi þarf ekki einungis að auka sameiginleg 
innkaup, heldur einnig að bæta regluverk og auka gagnsæi 

Ríkið 

▪ Hvorki ríkið né 
sveitastjórnarstigið nýta 
sameiginleg innkaup í 
nægjanlegum mæli 

▪ Sveitarfélög hafa ekki 
samræmdar útboðsreglur 
og útboðsmörk vantar á 
innlend innkaup þeirra1  

▪ Kæruleiðir skortir fyrir 
þátttakendur í útboðum 
sveitarfélaga og 
ógagnsæi er um ferla 

Skýring 
Sveitarfélög 

1 Með innlendum innkaupum er átt við þau innkaup sem ekki falla undi útboðsreglur skv. EES-samningnum 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Bæta þarf samningsstöðu hins opinbera með auknum 
samræmdum innkaupum og bættu innkaupaferli 

Aðilar  
samnings 

Frá Til 

▪ Innkaupaaðilar dreifðir 
víða, lágt hlutfall innkaupa 
fer gegnum Ríkiskaup 

▪ Stofnunum verði skylt að nota 
rammasamninga, sé það í boði 

▪ Sveitarfélög verði felld undir 
innkaupareglur ríkisins 

▪ Innkaup fara fram eftir 
tilfallandi þörfum án 
heildstæðs mats á þörf 

▪ Stofnanir og sveitarfélög geri magn- og 
verðáætlanir í upphafi rekstrarárs 

▪ Ríkið setji sér magn- og gæðastefnu 
varðandi opinber innkaup 

▪ Brotalamir hvað varðar 
farveg kærumála, birtingu 
upplýsinga og 
samræmingu ferla 

▪ Ríkiskaup taki upp rafræn innkaupa- og 
útboðsferli með bættum verkferlum 

▪ Áhersla á hagkvæmari innkaup með 
fækkun birgja og aukinni tíðni útboða 

Skref 

▪ Ófullnægjandi eftirlit með 
innkaupum, takmörkuð 
ábyrgð á óskynsömum 
ákvörðunum 

▪ Markvissara eftirlit með innkaupum 
ríkisstofnana og sveitarfélaga 

▪ Forstöðumenn verði gerðir ábyrgir fyrir 
innkaupum 

Magn- og 
gæðamat 

Útboð og 
samningur 

Eftirfylgni 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Áhrif endurbóta í innkaupastefnu á útgjöld 

Raunhæfur sparnaður miðað við reynslu annarra landa af 
sambærilegum aðgerðum gæti numið 10 ma. kr. á ári 

2,0

0,8

1,0

1,4

0,2

1,2

0,4

0,6

0,6

1,8

Samtals 10 

Önnur þjónusta 

Ferðalög & skrifstofa 

Upplýsingatækni 

Sérfræðingar 

Leiga 

Verktakar 

Aðrar vörur 

Framkvæmdir&viðhald 

Lyf & heilbrigðisvörur 

Skrifstofurekstur 15% 

5% 

10% 

6% 

11% 

2% 

16% 

20% 

15% 

14% 

11% 

Verðlækkun Útgjaldaliður 
Sparnaður 
Ríkið, ma. kr.1  

Vörur 

Þjónusta 

1 Vegna skorts á sambærilegum gögnum fyrir sveitastjórnarstigið er því sleppt í þessari áætlun, en hlutfallslegur 
sparnaður þar getur líklega orðið hærri. 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #4 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Þjónustusamningar hins opinbera eru að stærstum hluta um 
mennta-, menningar- og velferðarmál 

Svið 

▪ Ferjusiglingar 
▪ Rekstur flugvalla 
▪ og fleira 

▪ Reykjalundur 
▪ Sóltún 
▪ Öldrunarþjónusta Akureyrarbæjar 

Aðrir flokkar 

▪ Ríkisútvarpið 
▪ Háskólinn í Reykjavík 
▪ Tækniskólinn 

Mennta- og  
menningarmál 

Stærstu samningar Upphæð1  

1 Skuldbindandi samningar ríkissjóðs, 2013 

Velferðar- 
þjónusta 

Aðrir  
flokkar 8 

12 

34 
ma. kr. 

14 

Tillögur verkefnisstjórnar 



113 

Útrunnir eða ógildir samningar 

72% 

28% 

Fjöldi samninga, öll ráðuneyti2  

#2 

Skortur á stefnu og yfirsýn 

#3 

Ráðuneyti 
A 

Ráðuneyti 
B 

▪ Kaupendaþekking og yfirsýn 
dreifist milli ráðuneyta 

▪ Þjónustuveitendur eru valdir 
eftir atvikum en ekki 
heildstæðri stefnu 

Lágt hlutfall verndarákvæða 

Hlutfall samninga með ákvæði1, 
prósent 

#1 

Núverandi fyrirkomulag þjónustusamninga hefur verulega 
vankanta 

3Regluleg endurskoðun 

Úttekt á samningstíma 17 

Eftirlit með framkvæmd 21 

Úttekt í lok samnings 24 

Skilyrði fyrir greiðslum 32 

Upplýsingar um rekstur 89 

Útrunnir 

Í gildi 

116 

33 

83 

1 Heimild: Ríkisendurskoðun (2012). Dæmi fyrir mennta- og menningarmál - staða sambærileg í öðrum þjónustuflokkum 
2 Heimild: Ríkisendurskoðun (2011). 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Umsjón og eftirlit með gerð og framfylgni allra 
þjónustusamninga ríkisins ætti að vera á einum stað 

Samnings-
aðili 1 

Verkefni 
▪ Veiti leiðsögn við 

samningsgerð 
▪ Sinni eftirliti með 

gildum samningum 
▪ Birti tölur og gögn 

Umgjörð 
▪ Verði hluti af 

fjármálaráðuneyti 
▪ Þurfi að votta gæði 

samninga 
 

Samningadeild Öll ráðuneyti færu í gegnum sama aðila við samningagerð 

Ráðuneyti 
A 

Ráðuneyti 
B 

Ráðuneyti 
D 

Samnings-
aðili 2 

Samnings-
aðili 3 

Samnings-
aðili 4 

Samnings-
aðili 5 

Samnings-
aðili 6 

Markmið 

▪ Fagleg vinnubrögð 
við gerð samninga 

▪ Heildstæð yfirsýn yfir 
samninga ríkisins 
 Samningadeild 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Við leggjum fram 3 tillögur sem ætlað er að stuðla að aukinni 
framleiðni með hagkvæmari rekstri í mikilvægum málaflokkum 

▪ Stækkun rekstrareininga með sameiningum 
stofnana 

▪ Tryggt verði að sveitastjórnir hafi stærð og 
styrk til að veita aukna þjónustu 

▪ Agi, samstaða og heildstæð stefna í 
innkaupum á vörum og þjónustu 

▪ Skýr rammi um þjónustusamninga og færni 
hins opinbera við samningagerð aukin 

▪ Samræmt og rafrænt þjónustuframboð hins 
opinbera fyrir einstaklinga og fyrirtækja 

▪ Fjármögnun eftir forskrift, þjónustustýring og 
rafræn sjúkraskrá 

▪ Aukin kennsluskylda, færri námsár, lágmarks 
bekkjastærðir og fjölmennari skólar 

▪ Breytt örorkumat, bættir hvatar og aukin 
aðkoma atvinnulífs 

Skipulag 

Rekstur 

Tilfærslur 

Innkaup 

Sameining stofnana 

Heildstæð innkaupastefna 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Skilvirkara grunnskólastig 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

8 

3 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #5 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Rafræn þjónusta hins opinbera er veigaminni en í 
nágrannalöndum þrátt fyrir hátt menntunarstig og sterka innviði 

Rafræn stjórnsýsluvísitala 

0,89 

0,86 

0,86 

Ø 0,87 

0,78 

-10% 

0,90 

0,85 

Menntunarstig 

+1% 

Rafrænir innviðir 

+10% 

Opinber þjónusta 

-39% 

+ 

+ 

Grunnupplýsingar 
▪ Almennar upplýsingar 

aðgengilegar á netinu 
▪ Tilvísanir skýrar niður á 

málaflokka 

Auknar upplýsingar 
▪ Eyðublöð aðgengileg 
▪ Hljóðskrár og myndbönd 

nýtt 

Samskipti 
▪ Auðkennis-innskráning 
▪ Kosning, leyfisumsóknir  

og önnur einfaldari mál 
rafræn 
 

Sérsniðin þjónusta 
▪ Frumkvæðisdrifin og 

gagnvirk rafræn þjónusta   
▪ Miðuð að stöðu borgara 

m.t.t. aldurs o.fl. breyta  

92% 

69% 

38% 

33% 

Frammistöðumat SÞ Gengi m.v. aðra1  

1 Miðað er við Norðurlöndin og Bretland 

92% 

69% 

38% 

33% 

Fasi 1 

Fasi 2 

Fasi 3 

Fasi 4 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Ríki og sveitarfélög þurfa að færa þjónustuframboð á rafrænt 
form á þann hátt sem hentar borgaranum best 

Frá dreifðu og óstöðluðu fyrirkomulagi 

Sýslumenn 

Ríkisskattstjóri 

Ríkiskaup 

Fyrirtækjaskrá 

Sýslumenn 

Tollstjóri 

Ríkisskattstjóri 

Ríkiskaup 

Fyrirtækjaskrá 

Tollstjóri 

Til samræmdrar þjónustu fyrir borgarann 

Heilsugæsla 

Heilsugæsla 

Rafrænt Pappír 

Reykjavíkurborg 

Reykjavíkurborg 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Við leggjum til að öll rafræn opinber þjónusta verði aðgengileg 
á Ísland.is, bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki1  

Einstaklingsþjónusta Ísland.is 

Hvað þarf til? 

▪ Samhæfing rafrænna kerfa 
▪ Miðlægt auðkenni 
▪ Samvinna milli opinberra 

aðila 

Þjóðskrá 

Skattskil 

Ökuskírteini 

Þinglýsingar 

Kosningar 

Skráning 
fyrirtækja 

Skattskil 

Leyfis 
umsóknir 

Tollafgreiðsla 

Greiðslur 
reikninga 

Opinber þjónusta  
á einum stað 

Samskipti 
við TR Útboð 

Fyrirtækjaþjónusta 

Eitt rafrænt 
auðkenni 

1 Innanríkisráðuneytið kynnti nýlega stefnumörkun í þessu máli sem er mjög í takt við áherslur tillögunar 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Ávinningur í þjónustu og hagræði í rekstri af slíku fyrirkomulagi 
væri margvíslegur 

Áhrif 

Breidd 

Hraði 

Samlegð 

Öryggi 

Þjónusta 

Rekstur 

Ávinningur Lýsing 

▪ Styttri afgreiðslutími í sem flestum 
þjónustuþáttum 

▪ Samræmd uppbygging ferla og 
gagnagrunna, samnýting upplýsingakerfa 

▪ Öryggismál miðist við það besta sem til er í 
dag í einu kerfi 

▪ Borgarar – einstaklingar og fyrirtæki – fái 
afgreiðslu allra sinna erinda á island.is 

Þáttur 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Tillaga #6 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Fjárframlag fer eftir íbúafjölda og þörf fyrir 
heilbrigðisþjónustu á hverju svæði 

Umfang og staðsetning heilbrigðisstofnana  
ræður fjárframlögum til ólíkra svæða 

Fjárveitingar til ólíkra landssvæða þarf að veita út frá þörf íbúa 
fyrir heilbrigðisþjónustu en ekki þeim innviðum sem fyrir eru 

▪ Fjárveitingar til landssvæða í dag fara 
eftir fjölda heilbrigðisstofnana sem 
staðsettar eru þar 

▪ Ákvarðanir um fjárveitingar til 
landssvæða eru teknar út frá fyrri 
fjárveitingum til þessara stofnana, a.t.t. 
breytinga á umfangi starfseminnar 

▪ Fjárveitingar til landssvæða ættu að 
byggjast á þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, 
s.s. fjölda íbúa, aldurssamsetningu og 
félagslegum þáttum 

▪ Ákvarðanir um fjárveitingar grundvallast 
á forskrift sem byggir á tölulegum 
gögnum um þessa þætti og árangri 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Fjárveiting til landssvæða ætti að ákvarðast af slíkri forskrift og 
sameina þannig framleiðni- og sanngirnisjónarmið 

Pólitísk 
ákvörðun 

Fyrri fjárlög 

Útboð og 
samningar 

Endurgreiddur 
kostnaður 

Skilvirkni 
Kostnaðar-
aðhald Jöfnuður Gagnsæi 

Sveigjan-
leiki 

Fjármögnun 
eftir forskrift 

Núverandi  
form 

Tillaga 

1 

2 

Heimild: Peter C. Smith (2007): Formula funding of Public Services  

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Nær öll ríki á Vesturlöndum notast við fjármögnun eftir forskrift 
við úthlutun til ólíkra landsvæða 

Finnland 
Fjárheimildum dreift á 21 
svæði. Leiðrétt m.a. fyrir: 

▪ Aldurssamsetningu 
▪ Fjölda með örorku 
▪ Fjarlægðum 
▪ Skattgreiðslum 

Kanada 
Fjárheimildum dreift á 17 
umdæmi. Leiðrétt m.a. fyrir: 

▪ Aldri 
▪ Kyni 
▪ Kynþætti 
▪ Félagslegri stöðu 
▪ Fjarlægðum2 

 
 
  Noregur  

Fjárheimildum dreift á fimm 
landssvæði. Leiðrétt m.a. 
fyrir: 

▪ Aldri 
▪ Dánartíðni 
▪ Atvinnuleysi 
▪ Menntunarstigi 
▪ Fjarlægðum 
▪ Fjölda með örorku. 

England 
Fjárheimildum er dreift til 10 
umdæma og í um 150 
heilsugæslusjóði. Leiðrétt 
m.a. fyrir: 

▪ Aldri 
▪ Kyni 
▪ Félagsfræðilegum þáttum 
▪ Verðlagi í umdæmum 

      Fjármögnun eftir forskrift1  

1 Listi ekki tæmandi 
2 Dæmi á við um Alberta-fylki 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Við leggjum til slíka forskrift hérlendis svo fjárheimildir ólíkra 
landssvæða séu í takt við þörf fyrir heilbrigðisþjónustu 

Frávik útgjalda minnkar og byggir á gagnsæjum þáttum1 

Fjárheimild á mann, hlutfall af landsmeðaltali, prósent 

Tillaga fyrir Ísland 
Fjárheimildum verði dreift á 7 
landssvæði eftir höfðatölu. Leiðrétt 
m.a. fyrir: 

▪ Aldri 
▪ Kyni 
▪ Félagslegum þáttum 
▪ Fjarlægðum 

 

Úthlutun nái yfir eftirfarandi flokka 
heilbrigðisþjónustu: 

 Sérhæfða sjúkrahúsþjónustu 
 Almenna sjúkrahúsþjónustu 
 Heilsugæslu 
 

1 Dæmi er fyrir heilsugæslu. Útreikningar eru raunverulegir en heiti landssvæða eru falin 
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Við leggjum til slíka forskrift hérlendis svo fjárheimildir ólíkra 
landssvæða séu í takt við þörf fyrir heilbrigðisþjónustu 

Frávik útgjalda minnkar og byggir á gagnsæjum þáttum1 

Fjárheimild á mann, hlutfall af landsmeðaltali, prósent 

Tillaga fyrir Ísland 
Fjárheimildum verði dreift á 7 
landssvæði eftir höfðatölu. Leiðrétt 
m.a. fyrir: 

▪ Aldri 
▪ Kyni 
▪ Félagslegum þáttum 
▪ Fjarlægðum 

 

Úthlutun nái yfir eftirfarandi flokka 
heilbrigðisþjónustu: 

 Sérhæfða sjúkrahúsþjónustu 
 Almenna sjúkrahúsþjónustu 
 Heilsugæslu 
 

1 Dæmi er fyrir heilsugæslu. Útreikningar eru raunverulegir en heiti landssvæða eru falin 
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Fjármögnun
eftir forskrift

Fjárlög 
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Með þjónustustýringu færist heilsugæslan nær sjúklingnum og verður hans fyrsti áfangastaður 

Festa þarf heilsugæsluna í sessi sem fyrsta áfangastað 
sjúklinga með breytingum á greiðsluþátttöku og greiðslukerfi 

Sérfræðingar 

Heilsugæsla 

Sjúkrahús 

Sérfræðingar 

Heilsugæsla 

Sjúkrahús 

Beinn aðgangur 

Beinn aðgangur gegn hærri greiðsluþátttöku 

▪ Í dag er aðgengi sjúklinga óheft að sérfræðilæknum og bráða-, dag- og göngudeildum 

▪ Breyta ætti greiðsluþátttöku þannig að sjúklingar hafi hvata til að fara til heilsugæslu 

▪ Slík breyting myndi bæta þjónustu heilsugæslu og nýta sérfræðiþekkingu á skilvirkari hátt 

 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Breytt fyrirkomulag launamála og skipulagt flæði þekkingar á milli stofnana myndi bæta heilbrigðisþjónustu 

Jafnframt þarf að auka sjálfstæði heilbrigðisstofnana til að 
mæta launalegum og faglegum metnaði starfsfólks 

Sérfræðingar 

Heilsugæsla1  

Sjúkrahús 

Sérfræðingar 

Heilsugæsla 

Sjúkrahús 

Afkastahvetjandi laun 

Föst laun óháð afköstum 

Árangurstengd laun innan fjárheimilda2  

Flæði starfsfólks 

Flæði þekkingar3  

1 Föst laun en afkastatengt eftir dagvinnu 
2 Laun sem rúmast innan höfðatölugreiðslu stofnunarinnar, frelsi til stofnanasamninga 
3 Formfest samráð og samvinna til að mæta faglegum metnaði starfsfólks í stað þess að það vinni á fleiri en einum stað 

▪ Í dag þarf starfsfólk að vinna á fleiri en einum stað til að samþætta launakröfur við faglegan metnað 
▪ Frelsi stofnana í launamálum og formfest samráð um flæði þekkingar þeirra á milli myndi koma í veg fyrir að slíkt 

fyrirkomulag væri áfram nauðsynlegt 
▪ Afleiðingin væri aukin sérhæfing starfsfólks hverrar stofnunar og bætt þjónusta í öllum hlutum heilbrigðiskerfisins 

Tillögur verkefnisstjórnar 
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Einni rafrænni sjúkraskrá fylgja margvíslegir kostir 

Saga 

Flexlab 

Orbit 

Glims 

RIS 
RoS 

Fakta 

FileMaker FotoWare 

Aria El. com 
PACS 

Therapy 

Pharmacy 

Prosang 

Sympathy 

RAI 

Cyberlab Dawn 

Intensive care 

Medicus 

Tracemaster 

Endobase 
Shire 

LAB-Billing 

Scaar 

Pat. Billing 

Önnur kerfi 

▪ Heilsufarsgögn landsmanna eru í dag vistuð ýmist á pappír eða í 
rafrænum kerfum  

▪ Rafrænu kerfin eru margs konar, þau er erfitt að tengja saman 
og oft styðja þau ekki þá vinnuferla sem þörf er á   

▪ Því er ógerlegt að fá heildstætt yfirlit yfir sjúkrasögu sjúklings á 
einum stað 

▪ Til dæmis geta læknar á sérfræðistofum ekki séð hvaða gögn eru 
til um sjúkling á sjúkrahúsunum eða í heilsugæslu.  

Staðan í dag 

Yfirlit yfir rafræn skráningarkerfi sjúkraskráa í dag 

Staða eftir breytingar 

Yfirlit yfir rafræn skráningarkerfi 
sjúkraskráa eftir breytingar 

Eitt kerfi 

▪ Aukið öryggi sjúklinga og gæði  
þjónustu 

▪ Samræmd skráning upplýsinga 
milli stofnana og samanburðarhæf 
gögn sem auðvelda heildræna 
ákvörðunartöku 

▪ Sjúklingar þurfa ekki að fara í 
óþarfar endurteknar rannsóknir  

▪ Sjúklingar hafa aðgang að eigin 
sjúkraskrárgögnum 

▪ Varðveisla gagna örugg með 
samræmdar aðgangsreglur 
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12%Samtals 

Rafræn sjúkraskrá 4% 

Þjónustustýring 3% 

Fjármögnun með forskrift 5% 

Samanlagðar veita tillögurnar heilbrigðisþjónustunni svigrúm til 
að takast á við kostnaðaráskoranir komandi ára 

Framleiðniaukning heilbrigðiskerfis 
Aukning, prósent 

 

Lykilforsendur 

▪ Sjúkrahúsum og 
heilsugæslu verður 
úthlutað fjármagni eftir 
forskrift a.t.t. árangurs 
(gæða) 

▪ Þjónustustýring dregur úr 
eftirspurn eftir sérfræði- 
og spítalaþjónustu  sem 
heilsugæslan getur sinnt 

▪ Rafræn sjúkraskrá skilar 
sömu framleiðniaukningu 
og sambærileg innleiðing 
í Kronoberg í Svíþjóð  
árið 2004 

Heilsugæsla 

Sjúkrahús 

Sérfræðilækningar 
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Tillaga #7 

Skilvirkara menntakerfi 
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Þrátt fyrir há fjárframlög til menntamála stöndum við höllum 
fæti gagnvart nágrannalöndunum á lykilmælikvörðum 

Heimild: OECD 

+19% 

8,1 

6,2 

6,7 

6,4 

7,9 

Ø 6,8 

Fjárframlög 
% af VLF 

-32% 

44 

57 

72 

70 

59 

Ø 65 Ø 508 

495 

536 

497 

503 

500 

-8 

Útskrifaðir 
% sem útskrifast1  

Námsárangur 
PISA, lestur 

Inntak Úttak 

1 Hlutfall sem útskrifast úr framhaldsskóla með minna en tveggja ára töf 

= 
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Útgjöld til skólastiganna miðað við nágrannalönd benda til að 
tækifæri til framleiðniaukningar séu mest á grunnskólastigi 

Grunnskólar 

143

174

131

163

114

Ø 145 

-21% 

Framhaldsskólar Háskólar 

105

103

122

95

86

Ø 102 

-16% 

90

76

69

83

103

Ø 84 

+22% 

Útgjöld til menntamála eftir skólastigi 
Hlutfallsleg útgjöld á nemanda, vísitala 

Heimild: OECD 
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Há fjárframlög til grunnskólastigsins fara að hluta í að 
fjármagna óhagkvæmar rekstrareiningar 

Starfsfólk grunnskóla 
Skipting eftir starfssviði1  

 145  

Varsla 
og þrif 

 881  

Þjónusta 

1.356 

44% 

Samtals 

6.550 

Kennsla 

3.682 

Stjórnun 

 486  

Rekstur 

745

249

Grunnskólar Framhalds- 
skólar 

Stærð skóla 
Meðalfjöldi nemenda 

▪ Af 173 grunnskólum á landinu eru 56 skólar með færri en 100 nemendur 
▪ Fámennir skólar eru óhagkvæmir í rekstri og auka þörf fyrir önnur störf en kennslustörf 

1 Hagstofa Íslands, 2012 
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Lágt hlutfall kennslutíma grunnskólakennara hérlendis dregur 
úr framleiðni þeirra og gerir launahækkanir erfiðari 

Laun kennara 
USD þús. á ári, 2012 

33

29

29

43

25

-26% 

Ø 34 

34%
39%

44%
51%

Hlutfall vinnutíma kennara sem fer í kennslu 
Prósent1,  2012 

1 Tölur voru ekki tiltækar fyrir Finnland og Svíþjóð, svo meðaltal OECD landa er einnig haft með 
Heimild: OECD 
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Auka mætti framleiðni grunnskólastigsins um fjórðung með 
fjórum aðgerðum 

10

8

5

+26% 

100 

Nýr framleiðni-
stuðull 

1262 

Lágmarks 
bekkjarstærð 

3 

Fjölmennari 
skólar 

Færri  
námsár1  

Hærra 
kennsluhlutfall 

Framleiðni-
stuðull 

Möguleg framleiðniaukning grunnskólastigsins 
Vísitala, 100=núverandi framleiðni 

▪ Hærra kennsluhlutfall og fækkun námsára skilar mestum ávinningi  
▪ Ávinning aukinnar framleiðni mætti nýta til að hækka laun kennara um sem 

aukningunni nemur 

1 Sjá tillögu vinnuhóps um alþjóðageirann 
2 Sama framleiðni og í Finnlandi. Innbyrðis skipting framleiðniaukningar byggist á áætlun verkefnisstjórnar 
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Við leggjum fram 1 tillögu sem ætlað er að treysta rétta hvata í 
tilfærslukerfi hins opinbera 

▪ Stækkun rekstrareininga með sameiningum 
stofnana 

▪ Tryggt verði að sveitastjórnir hafi stærð og 
styrk til að veita aukna þjónustu 

▪ Agi, samstaða og heildstæð stefna í 
innkaupum á vörum og þjónustu 

▪ Skýr rammi um þjónustusamninga og færni 
hins opinbera við samningagerð aukin 

▪ Samræmt og rafrænt þjónustuframboð hins 
opinbera fyrir einstaklinga og fyrirtækja 

▪ Fjármögnun eftir forskrift, þjónustustýring og 
rafræn sjúkraskrá 

▪ Aukin kennsluskylda, færri námsár, lágmarks 
bekkjastærðir og fjölmennari skólar 

▪ Breytt örorkumat, bættir hvatar og aukin 
aðkoma atvinnulífs 

Skipulag 

Rekstur 

Tilfærslur 

Innkaup 

Sameining stofnana 

Heildstæð innkaupastefna 

Skilvirkari þjónustusamningar 

Betri heilbrigðisþjónusta 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 

Efling sveitastjórnarstigsins 

Skilvirkara grunnskólastig 

1 

2 

6 

7 

4 

5 

8 

3 

Aukið rafrænt þjónustuframboð 
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Tillaga #8 

Aukin atvinnuþátttaka öryrkja 
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Fjöldi fólks er greindur með örorku á hverju ári og þátttaka 
þeirra í atvinnulífi hefur dregist saman 

Yfir 1200 manns greinast með örorku á ári ... 
Fjöldi nýgreindra 75% öryrkja 

... og atvinnuþátttaka þeirra er lág 
Hlutfall einstaklinga með 75% örorkumat í starfi 

+3% á ári 

2012 

 1,272  

2000 1990 

 726  

38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 

0 

-23% 

2012 2003 

Heimild: Tryggingastofnun 
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Samtals 

5 

Annað 

2 Meðfædd  
skerðing 

10 

Blóðrásar- 
kerfi 

100 

Áverkar 

37 

Taugakerfi-  
og skynfæri 

29 Stoðkerfi 

9 

Geðraskanir 

7 

Meirihluti öryrkja hefur bæði starfsgetu og -vilja en lítill hluti 
þeirra finnur sér starf 

Ástæða örorkumats 
Hlutfall 75% örorkulífeyrisþega 

Aðeins 5% þeirra sem vilja vinnu fá starf 
Hlutfall örorkulífeyrisþega 

Örorkumat 

100 

Vilji til 
vinnu 

65 

3
15

Starf Starfs-
endur-
hæfing 

Hlutfall 
% 

Skref 

65 5 

Heimild: Tryggingastofnun; Guðrún Hannesdóttir o.fl. (2010): Örorka og virk velferðarstefna á Íslandi 

23 
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Við leggjum til þríþættar aðgerðir til að draga úr nýgengi örorku 
og auka atvinnu þeirra sem búa við örorku nú þegar 

Breytt matsferli Samstilltir hvatar Virkara atvinnulíf 

#2 #3 #1 

▪ Atvinnurekendur auki 
sveigjanleika og ábyrgð 
gagnvart starfsfólki sem er 
í hættu á að hverfa af 
vinnumarkaði 

▪ Fjárhagslegur stuðningur 
sé veittur atvinnurekendum 
sem ráða starfsfólk með 
takmarkaða starfsgetu 

 

▪ Einstaklingar séu metnir 
eftir starfsgetu á 
staðlaðan hátt, en ekki 
vangetu eftir atvikum 

▪ Litið sé til atvinnumögu-
leika við ákvörðun bóta og 
ráðgjöf veitt samhliða 

▪ Örorkulífeyrir endurmetinn 
eftir ákveðinn tíma nema 
veikindi geti ekki breyst 

▪ Bóta- og skattkerfi byggð 
upp svo það borgi sig að 
taka þátt á vinnumarkaði 

▪ Möguleiki á endurkomu í 
bótakerfi tryggður, prófi 
einstaklingur fyrir sér á 
vinnumarkaði 

▪ Stuðningur við börn fari úr 
örorkukerfinu yfir í stuðning 
við börn alls lágtekjufólks 
óháð atvinnu 

Aukin  
Samvinna #4 

▪ Einstaklingar, atvinnurekendur, menntakerfi, læknar og sérfræðingar þurfa 
að vinna saman í meiri mæli en tíðkast í dag 

▪ Samþætta þarf verklag ólíkra aðila, t.d. vegna langvarandi fjarvista úr vinnu 

 
Heimild: VIRK starfsendurhæfing (árangur í Hollandi og Danmörku), OECD, 2010, Sickness, Disability and work 
Starfsgeta, þátttaka og velferð, Vigdís Jónsdóttir 
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Áhrif breytinga á útgjöld hins opinbera 
Útgjöld í örorkubætur, % af VLF 

Með breytingunum færist fyrirkomulag og útgjöld til 
málaflokksins nær öðrum Norðurlöndum 

2000 2005 2010 2015 2020

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

0 

Önnur Norðurlönd Ísland 

Heimild: OECD Social Expenditure database 

Náist hlutfallið niður á sama stig og á 
öðrum Norðurlöndum næst sparnaður 
Útgjöld til örorkumála, ma. kr. á ári 

36 

-9 ma. kr. 

Miðað við 
Norðurlönd 

Útgjöld í dag 

45 
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