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Markmið stjórnsýsluúttekta:

• Við stjórnsýsluendurskoðun er horft til 
eftirfarandi atriða:

a) meðferðar og nýtingar ríkisfjár

b) hvort hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í 
rekstri stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins

c) hvort framlög ríkisins skili þeim árangri 
sem að er stefnt



Úttektarspurningar

1. Hvernig styðja stjórnvöld við nýsköpun í 
ríkisrekstri?

2. Hvernig er samskiptum og samstarfi 
stofnana háttað á sviði nýsköpunar?

3. Hefur verið reynt að meta árangur af 
nýsköpun stofnana?



Dæmi um nýsköpun í ríkisrekstri 
á Íslandi

• Tollstjóri – Vottunarkerfi – skilvirkari 
tollafgreiðsla

• Þjóðskrá Íslands – útreikningur fast-
eignamats

• Barnaverndarstofa – Barnahús

• Ríkisskattstjóri – rafræn skil o.fl.



Aðferðafræði úttektar

• Kallað eftir upplýsingum frá ýmsum 
ríkisaðilum:
– Ráðuneyti nýsköpunar; fjármála- og 

efnahagsráðuneyti
– Öðrum ráðuneytum Stjórnarráðsins
– Rannís, Nýsköpunarmiðstöð Íslands o.fl.

• Spurningakönnun lögð fyrir forstöðumenn 
ríkisstofnana

• Ýmis nýsköpunarverkefni ríkisaðila skoðuð
– Nýsköpunarverðlaunin



Nýsköpunarstarf stofnana

• Afstaða forstöðumanna jákvæð

– Ríflega 80% töldu sig hafa unnið að 
nýsköpun 

– 78% taldi vægi nýsköpunar mikið

• Misjöfn áhersla á nýsköpun meðal 
ráðuneyta

– Velferðarráðuneyti hefur unnið að stefnu-
mótun um nýsköpun á málefnasviðum sínum



Nýsköpun stofnana eftir ráðuneytum



Engin er eyland... en þó



Árangur nýsköpunar að mati 
forstöðumanna



Hindranir að mati forstöðumanna



Helstu niðurstöður 1

• Ýmsu hefur verið áorkað og margt jákvætt:
– Reynsla og þekking ýmissa opinberra aðila er til 

staðar
– Frjór jarðvegur, afstaða ráðuneyta og 

forstöðumanna jákvæð
– Fjölmörg dæmi um farsæl nýsköpunarverkefni

• Rannís, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Háskóli 
Íslands o.fl. hafa komið að verkefnum á sviði 
nýsköpunar í ríkisrekstri
– Tölverð þekking til staðar

• Sveitarfélög



Helstu niðurstöður (frh)

• Aðkoma stjórnvalda að nýsköpun er um 
margt tilviljana- og brotakennd

– Engin heildstæð stefna

– Samskiptum, samhæfingu og skilvirkri 
upplýsingagjöf ábótavant á milli ráðuneyta 
og stofnana

– Enginn markviss hvatning



Ábendingar til fjármála- og 
efnahagsráðuneytis

1. Samstarf og samhæfing stjórnvalda
vegna nýsköpunar verði aukin

- Samskipti, samstarf og gagnkvæm 
upplýsingagjöf 

2. Styðja þarf betur við nýsköpun í 
ríkisrekstri

- Ráðgjöf, fræðsla og annar stuðningur 

Ábendingum Ríkisendurskoðunar verður fylgt 
eftir að þremur árum lðinum (2020)



Takk fyrir

Hlekkur á skýrsluna:

https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/05/SU-Nyskopun_i_rikisrekstri.pdf

