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Krafa um hagræði og 

aukna framleiðni



Þörf fyrir stöðugan vöxt = aukin hagsæld 

3,5% árlegur vöxtur þjóðarframleiðslu



Mikilvægt fyrir Ísland

Há þjóðarframleiðsla á mann vegna 

mikillar atvinnuþátttöku og langs 

vinnutíma = Framleiðni léleg



Hvernig á að takast á við fyrirliggjandi áskoranir 

samhliða mótun og framkvæmd skilvirkrar 

langtímaáætlunar um aukin hagvöxt



Síbreytilegt og krefjandi umhverfi



Tækifæri



Verðum að vera vakandi



Samhent átak og ríka áherslu á jákvætt hugarfar gagnvart breytingum

Vera tilbúin að taka nauðsynleg skref – taka áhættu, sýna frumkvæði, vera opinn fyrir breytingum, notast við nýjar aðferðir



Margt þarf að ganga upp á sama tíma

• Þjónustugeirinn: Þarf að hagræða – Flytja 13.000 störf

í framlegðameiri geira

Áskorun: Stærðarhagkvæmni vs vernd neytenda

Kallar á leiðbeiningu og samvinnu við opinbera þjónustu

geiranum

• Auðlindageirinn: Sjávarútvegur, Orka, Ferðaiðnaður

Aukið virði –

Kallar á stuðning, nýsköpun og hvatningu frá opinbera

þjónustu geiranum. 

• Alþjóðlegi geirinn: Kvik starfsemi – getur farið úr landi

Verður að vera samkeppnishæft á alþjóða vísu

Kallar á nýja hugsun og stuðning í opinbera þjónustu

geiranum, líta á önnur lönd sem samkeppnisaðila og

hugsa leiðir til að halda og laða að starfsemi

• Opinberi þjónustu geirinn: Aukin framleiðni innan hins

opinbera er besta leiðin til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum

án þess að skerða lífskjör 



Sjálfstraust



Allir hérna inni eru

mikilvægir fyrir framtíð

ÍSLANDS



Þurfum að virkja

enn fleiri með okkur

til árangurs



Lífsgæði aukast, aukið svigrúm til opinberrar þjónustu og 

fjölbreyttara atvinnulíf



Við þurfum skýr og einföld tól til að nýta til fulls 

þá orku sem býr í Samfélaginu



Til að ná settum árangri þarf 

samhent átak og ríka áherslu á 

jákvætt hugarfar gagnvart 

breytingum hjá hinu opinbera

Árangursríkar umbætur



Leikvöllurinn - áhrifavaldar

TækninBirgjar

Viðskiptavinir

Hagkerfið

Lög og 

reglur

Stoðfyrir-
tækin

Samkeppnin

Samfélagið 

Skattaumhverfi þarf að laða að 

alþjóðleg fyrirttæki og finna þarf leiðir 

svo gjaldeyrishöft hindri ekki innlenda 

og erlend fyrirtæki til fjárfestinga, finna 

jafnvægi milli stærðarhagkvæmni 

þjónustugeira og verndar neytenda
Alþjóðafyrirtæki sem keppast 

um hylli kvikra fyrirtækja og 

finna þarf leiðir til að styðja 

þau til vaxtar og laða að ný 

fyrirtæki

Krafa um hagræði og 

framleiðniaukningu

Nýta möguleg 

samlegðaráhrif milli 

stofnanna, hafa frumkvæði 

að sameiningu

Kostnaður gerður aðgengilegur svo 

aðrir mögulega hagkvæmari birgjar 

komist að

Landið að rísa, en 

hagvöxtur drifin áfram af 

neyslu en ekki 

fjárfestingum, 

gjaldeyrishöft

Sjá næstu glæru

Upplýsingatæknibylting; valdið komið 

til fólksins, Allt aðgengilegt, sýnilegt á 

netinu svo t.d. hvar glæpir fara fram, 

hvernig eyðsla er innan stofnanna, 

hvernig læknar standa sig, krafa um 

gagnsæi og aðgang að upplýsingum



Samfélag Viðskiptavinir Starfsmenn
Rekstur 

stofnunar

Setja markmið og vinna út frá

Mælikvarði:

Fjölskylda, vinátta, samfélag,

Gildi, öryggi, umhverfi, árangur,

Samvera, gefandi líf, velferð

Mælikvarði:

Fyrirtæki: Þróa lausnir, stuðla að 

hagkvæmni, laða að ný fyrirtæki

Heimili: Virkja íbúa, leyfa að fylgjast

með, hjálpa hvert öðru, samstarf

við skóla og nemendur og fá nýjar

hugmyndir – nýta tækni

Mælikvarði:

Heildaránægja, starfsmannavelta,

gefandi starf, stöðugar breytingar,

sameining stofnanna, stolt að 

frumkvæði,  

Mælikvarði:

Efla sveitastjórnarstig, 
heildstæð innkaupastefna, 
skilvirkari þjónustusamningar, 
minna húsnæði, minni 
skrifborð, rafrænt 
þjónustuframboð sbr. RSK og 
Auðkenni,  



Áskoranir

Núna

Næstu þrjú ár

Næstu tíu ár



Hver sem leiðin er þarf dug, kjark og frumkvæði



……og leiðtoga sem stíga fram


