
 

 

 

 

 

 

 

Nýsköpun er hugtak sem flestir tengja við einkageirann og fyrirtækjarekstur en færri tengja 

hugtakið við opinbera stjórnsýslu og þjónustu. Mörg þúsund manns vinna hjá fjölbreyttum 

vinnustöðum ríkis og sveitarfélaga en nýsköpun getur spilað þar stórt hlutverk rétt eins og í 

einkageiranum. Á næstu vikum mun fara fram viðamikil könnun á nýsköpun hjá hinu opinbera. 

Nýsköpunarvogin, eins og könnunin kallast, verður lögð fyrir u.þ.b. 800 aðila ríkis og 

sveitarfélaga. Um er að ræða samnorræna könnun sem nú þegar hefur verið framkvæmd í 

Danmörku og Noregi en nú í haust bætast Ísland og hin Norðurlöndin í hópinn. Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið stendur fyrir Nýsköpunarvoginni í samstarfi við Samband íslenskra 

sveitarfélaga.  

Tilgangur Nýsköpunarvogarinnar er m.a.: 

• að kortleggja nýsköpun hjá hinu opinbera.  

• að skapa upplýsingar sem hægt verður að nýta til að efla nýsköpun.  

• að meta umfang nýsköpunar hjá hinu opinbera.  

• að greina þá þætti sem styðja við nýsköpun og þá þætti sem hamla nýsköpun.  

• að greina hvað einkennir nýskapandi vinnustaði og hvað einkennir þá sem ekki stunda 

nýsköpun.  

• að meta hvaða virði nýsköpun hefur skapað fyrir hið opinbera. 

• að vekja athygli á nýsköpunarverkefnum sem unnin hafa verið hjá hinu opinbera.   

 

 



Hvað er opinber nýsköpun? 

Opinber nýsköpun er ný eða umtalsvert breytt aðferð til að bæta starfsemi og árangur á 

vinnustaðnum. Nýsköpunin þarf að fela í sér nýjungar fyrir vinnustaðinn en hún má hafa verið 

notuð annars staðar áður eða hafa verið þróuð af öðrum.  

 

 

Fjölmörg nýsköpunarverkefni hafa komið fram innan opinberrar stjórnsýslu sem leitt hafa til 

umtalsverðs ávinnings t.d. í bættri þjónustu við íbúa. Fyrr í ár voru t.a.m. veitt 

Nýsköpunarverðlaun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu þar sem mörg flott verkefni komu fram. 

Helst ber að nefna sigurverkefnið, ALFA lyfjaumsjónarkerfi, sem unnið var af Öldrunarheimili 

Akureyrar. Einnig má nefna stór verkefni eins og Snjallborgin Reykjavík þar sem mörg 

nýsköpunarverkefni eru unnin undir einum hatti og samfélagsverkefni eins og Blábankann á 

Þingeyri.   

Af hverju er mikilvægt að allir svari? 

Nýsköpun er mikilvægur þáttur í því að bæta vinnuumhverfi starfsfólks í opinberri stjórnsýslu 

sem og þjónustu gagnvart almenningi svo fátt eitt sé nefnt. Það er því afar mikilvægt að sem 

flestir svari könnuninni til þess að fáist sem víðtækasta svörun og sem best yfirsýn yfir stöðu 



nýsköpunar hjá hinu opinbera. Þó svo að engin nýsköpunarstefna sé í gildi eða 

nýsköpunarverkefni verið innleidd er mjög mikilvægt að allir svari svo nákvæmar upplýsingar 

liggi fyrir.  

 

Hvenær fáið þið könnunina? 

Könnunin verður send út í lok september og verður opin í 3-4 vikur. Áætlað er að niðurstöður 

liggi fyrir í lok október. Áhersla verður lögð á að kynna niðurstöður í vetur og vekja athygli á 

áhugaverðum verkefnum sem unnin hafa verið. 

 

Vinsamlegast athugið! 

Svörun könnunarinnar verður hægt að rekja til einstakra svarenda. Er þetta gert svo hægt verði 

að kynna og styðja við áhugaverð verkefni, að gefnu samþykki ráðuneytis eða stofnunar. 

 

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir eða spurningar varðandi Nýsköpunarvogina getur þú haft samband við Daða 

Má Steinsson (dadi.steinsson@fjr.is) eða Írisi Huld Christersdóttur (iris.huld@fjr.is). 

 

 

 


