
   

 
Stofnun atvinnuvega – og nýsköpunarráðuneytis og 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis 
 
Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 
frá 10. maí 2009 eru boðaðar  víðtækar breytingar á verkefnum ráðuneyta og aðrar umbætur í 
ríkisrekstri.  Nauðsynlegt er að meta hvort og þá hvernig unnt er að hagræða og draga úr kostnaði 
en um leið auka skilvirkni í ríkisrekstri, einfalda stjórnsýslu og bæta þá þjónustu sem sérstök 
áhersla verður lögð á. Þetta kallar m.a. á breytta verkaskiptingu milli ráðuneyta og stofnana en 
einnig þarf að huga að því að auka samstarf þannig að ríkið allt, bæði einstök ráðuneyti og 
stofnanir, vinni saman sem ein heild. Byggja þarf upp öflugari einingar á öllum málefnasviðum 
ríkisins og vinna þannig á skilvirkan hátt að þeim verkefnum sem löggjafinn felur 
framkvæmdarvaldinu að sinna á hverjum tíma, en jafnframt að hafa þann sveigjanleika á 
fyrirkomulagi Stjórnsýslunnar að auðvelt sé að bregðast við nýjum og óvæntum viðfangsefnum.  
 
Nú þegar hafa verið stofnuð ný öflug ráðuneyti innanríkis og velferðarmála og áformuð er 
sameining sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins í nýtt 
atvinnuvegaráðuneyti auk þess sem ætlunin er að flytja rannsóknir á auðlindum og ráðgjöf um 
nýtingu þeirra í nýtt umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 
 
Nokkuð góð sátt virðist vera um stofnun velferðarráðuneytis og innanríkisráðuneytis en þær 
breytingar sem fjallað er um í þessari skýrslu hafa verið umdeildari. Þegar frumvarp um breytingar 
á lögum um Stjórnarráðið var lagt fyrir Alþingi sumarið 2010 ákvað alsherjarnefnd að fresta 
áformuðum breytingum sem tengjast umhverfis- og auðlindaráðuneyti og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti og mæltu fyrir í nefndaráliti meirihluta nefndarinnar að áformin yrðu skoðuð 
betur og við þá vinnu leitað víðtæks samráðs.  
 
Sú greinargerð sem hér er sett fram og unnin er að beiðni fjögurra ráðherra var unnin af 
ráðgjafarfyrirtækinu Stjórnarhættir. Hún byggist m.a. á ýtarlegri greiningu á verkefnum núverandi 
ráðuneyta og mögulegum áhrifum fyrirhugaðra breytinga. Hún byggist einnig fundum fjölda funda 
með atvinnugreinafélögum og umhverfisamtökum sem starfsfólk Stjórnarráðsins átti með þeim þar 
sem þeim gafst kostur á að tjá sig um áformin.   
 
Greinargerðin skiptist upp í 3 kafla auk fylgiskjala. Í fyrsta kafla er yfirlit yfir umfang helstu 
atvinnugreina og þróun þeirra á undanförnum árum. Í öðrum kafla er stutt sögulegt yfirlit yfir þau 
ráðuneyti sem aðallega eru hér til skoðunar. Í þriðja kafla er síðan ýtarleg greining á verkefnum 
núverandi ráðuneyta, mat á þeim kostum sem lagt er upp með og greining á fundargerðum af 
fundum með atvinnugreinafélögum og hagsmunaaðilum. 
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1. Umfang atvinnugreina  

Í upphafi síðustu aldar voru frumframleiðslugreinarnar, landbúnaður og fiskveiðar, megin lifibrauð 
landsmanna og höfðu 74% framfærslu af þessum atvinnugreinum,  14% af fiskveiðum og 60% af 
landbúnaði. Um 11½% starfaði í iðnaði og svipað hlutfall við verslun og þjónustu.   

Framlag til landsframleiðslu endurspeglaði þessa skiptingu og hlutur landbúnaðar í landsframleiðslu 
í upphafi síðustu aldar er áætlaður 41%, sjávarútvegs 22%, iðnaðar, byggingastarfsemi og 
samgangna 15%. Hlutur þjónustu var um 22%. Megineinkenni atvinnuþróunar á 20. öldinni var að 
hlutur landbúnaðar minnkaði, á fyrsta þriðjungi aldarinnar vegna vaxtar sjávarútvegs en síðar vegna 
vaxandi þjónustustarfsemi. Hrein umskipti urðu í þessum efnum á öldinni. Framlag 
frumframleiðslugreina til landsframleiðslu minnkaði úr 63% í rúm 9% við aldarlok, en á sama tíma 
jókst hlutur þjónustugreina úr 22% í 65%.  

Atvinnugreinaflokkun 

Grundvöllur greiningar á stöðu atvinnugreina í dag er atvinnugreinaflokkun Hagstofu Íslands 
(ÍSAT2008), sem byggð er á flokkun Evrópusambandsins (NACE). ÍSAT 2008 greinir 
atvinnugreinar í 21 bálk, sem skiptast í 87 deildir. Deildunum er síðan skipt í flokka og loks er 
flokkunum skipt í einstakar atvinnugreinar. Alls eru tilgreindar 664 atvinnugreinar í ÍSAT 2008.                                                                         

Fyrirtækjum er skipað í flokka eftir eðli lokaafurðar sem þau framleiða eða þeirri þjónustu sem þau 
veita. Flokkunin er t.d. ekki byggð á eignarhaldi og þannig eru fyrirtæki í eigu hins opinbera ekki 
flokkuð til hins opinbera, ef þau fjármagna starfsemi sína fyrst og fremst með sölu á markaði en 
ekki framlögum frá hinu opinbera. Þetta þýðir að t.d. raforkufyrirtæki í eigu hins opinbera flokkast í 
atvinnugrein D-35.11.10 Framleiðsla rafmagns, Strætó bs. flokkast í H-49.31.0 Farþegaflutningar á 
landi, innanbæjar og í úthverfum. Flokkunin er ekki heldur greind eftir þeirri tækni sem beitt er í 
viðkomandi fyrirtæki/atvinnugrein (hátækni eða lágtækni). Að þessu leyti til segir hin opinbera 
atvinnugreinaflokkun aðeins takmarkað sögu um þær miklu breytingar sem orðið hafa í 
atvinnustarfsemi með tilkomu tölvutækni, aukinnar menntunar og fleiri þátta á undanförnum 20-30 
árum. Þá svarar þessi flokkun  við lokaafurð/-þjónustu að sumu leyti ekki ýmsum kröfum um 
flokkun atvinnugreina í orðræðu dagsins. Þannig má t.d. nefna ferðaþjónustu, en hún afmarkast 
raunar af lögheimili þeirra sem kaupa vöru eða þjónustu. Sama er að segja um hátæknigreinar, 
skapandi greinar eða “græna starfsemi”. Til þess að koma til móts við þetta hafa alþjóðastofnanir 
sett upp sk. fylgireikning fyrir ferðaþjónustu.  

 
• Ferðaþjónusta er metin útfrá nokkrum ferðatengdum atvinnugreinum og áætlað m.a. út frá 

ferðakönnunum hversu stór hluti umsvifa þeirra má heimfæra til ferðaþjónustu. Markmið 
ferðaþjónustureikninga er að meta efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu fyrir þjóðarbúskapinn í 
heild.  
 

og í vinnslu er fylgireikningur fyrir skapandi greinar, en þær má skilgreina:   
 

• Skapandi greinar vísa í grófum dráttum til þeirrar atvinnu eða iðngreina sem byggja á hinum 
hefðbundnum listgreinum. Önnur skilgreining vísar til þess að um viðskipti með hugverk sé 
að ræða.  Nákvæmari skilgreiningar á skapandi atvinnugreinum eru annars vegar frá 
UNESCO og hins vegar frá breska menningarmálaráðuneytinu.  
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Flokkun eftir tæknistigi: 
 

• Flokkun eftir tæknistigi, í lág-, meðal- og hátækni hefur fyrst og fremst byggst á athugun á 
hversu miklu einstakar atvinnugreinar verja til rannsókna og þróunar. Alþjóðastofnanir 
(OECD) hafa þannig miðað við að til hátæknigreina flokkist þær atvinnugreinar sem að 
jafnaði verja 4% eða meira til R&Þ.  
 
 

Í vaxandi mæli er tekið tillit til afleiðinga atvinnustarfsemi á umhverfið. Þessi þróun hefur leitt til 
tilrauna til að skilgreina græna hagkerfið, græn störf, eða grænar atvinnugreinar.  
 

• Græn störf eru þau störf í landbúnaði, iðnaði, þjónustugreinum og stjórnsýslu sem stuðla að 
varðveislu eða endurheimt umhverfisgæða. Græna hagkerfið hefur verið skilgreint sem það 
hagkerfi sem kemst á með grænni hagstjórn er felur í sér skipulaga aðferðafræði við 
stefnumótun þar sem sjónarmið umhverfis og náttúruverndar  

 
Í orðæðu um atvinnulíf hafa á undanförnum árum komið fram ýmsir nýjir flokkar.    Mikilvægt er í 
allri flokkun af þessu tagi að það sem flokkað er saman eigi sér sameiginleg og skýr einkenni. 
Hugverkaiðnaður er t.d. hugtak sem skarast mjög við skapandi greinar en mörkin á milli eru ekki 
alltaf ljós.    
 

• Hugverkaiðnaður býður upp á fjölbreytileg störf innan: heilbrigðistækni, hönnun, fata- og 
listiðnaðar, leikjaiðnaðar, líftækni, orku- og umhverfistækni, tónlista-, kvikmynda- og 
afþreyingariðnaðar, vél- og rafeindatækni fyrir matvælavinnslu, ásamt störfum innan 
mannvirkjagerðar og málmtækni. 

 
Umfang atvinnugreina í þjóðarbúskapnum 
Í aðalatriðum má meta umfang atvinnuvega í þjóðarbúskapnum með þrennum móti; framlagi til 
landsframleiðslu, hlutdeild í störfum og loks eftir hlutdeild í gjaldeyristekjum. Vitaskuld þarf að 
hafa í huga að viðskipti milli atvinnugreina eru mikil og það er samspil og samvinna atvinnugreina 
sem myndar vélarafl hagkerfisins. Í þessu felst m.a. að ákveðið framlag til landsframleiðslu þýðir 
ekki að ef atvinnugrein yrði lögð niður myndi landsframleiðsla minnka um sama hlutfall. 
Rannsóknir leiða t.d. í ljós að mikilvægi sjávarútvegs endurspeglist ekki nema að litlu leyti í 
þjóðhagsreikningatölu. Er þá vísað til afleiddra starfa og til hagrannsókna sem benda til að 
breytingar í sjávarútvegi leiði til áhrifa á landsframleiðslu langt umfram reiknað framlag 
greinarinnar.  
 
Fiskveiðar eru jafnan flokkaðir með landbúnaði í atvinnugreinaflokkum enda um frumframleiðslu í 
báðum tilvikum að ræða. Fiskvinnsla sem og úrvinnsla landbúnaðarafurða er hins vegar færðar 
undir iðnað. Hefð er fyrir því hér á landi að flokka saman fiskveiðar og fiskvinnslu í sjávarútveg, en 
halda hins vegar landbúnaði og úrvinnslu landbúnaðarvara í sundur. Ekki liggja fyrir tölur um hlut 
úrvinnslu landbúnaðarafurða í landsframleiðslu í gögnum Hagstofu.  Í töflu 1 er sýnd þróun á hlut 
atvinnugreina í landsframleiðslu árin 2005-2009.  
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Tafla 1. Hlutur atvinnugreina í landsframleiðslu 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009
Landbúnaður 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5
Sjávarútvegur 6,9 7,2 6,1 7,8 11,5
Ál og kísiljárn 1,1 1,9 1,7 3,0 2,4
Annar iðnaður 7,4 7,4 7,2 7,3 7,0
Veitur 3,3 3,9 3,5 4,7 5,0
Byggingastarfsemi 10,5 11,0 11,5 9,2 5,0
Verslun, veitingar og hótel 12,8 11,5 12,1 10,7 11,4
Samgöngur 6,1 6,7 7,2 6,8 7,2
Fjármálaþj., lífeyrissj.og tryggingar 8,8 8,8 9,0 8,2 5,4
Fast.viðskipti og ýmis sérhæfð þjónusta 16,7 16,2 17,9 18,2 19,7
Önnur þjónusta 25,0 23,8 22,3 22,7 23,9
Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Til minnis: 
Metin ferðaþjónusta 4,4 4,3 4,6 4,6  

Gagnleg nálgun felst einnig í því að greina atvinnustarfsemina í þrjá hluta; frumframleiðslu, 
úrvinnslu og þjónustu. Frumframleiðslan er landbúnaður, sjávarútvegur og námagröftur.  Til 
úrvinnslu teljast  iðnaður, veitur, byggingastarfsemi og samgöngur. Þessi þrískipting sýnir að hlutur 
frumvinnslu var um 7,2% 2009, úrvinnslu um 25,2% og þjónustur um ríflega 2/3 hlutar eða 67,6%.  

Önnur þjónusta
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sérhæfð þjónusta

20%

Landbúnaður
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Mynd 1. Hlutur atvinnugreina í landsframleiðslu 2009. 
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Vinnuafl  
Upplýsingar um skiptingu starfa eftir atvinnugreinum er aflað í vinnumarkaðskönnun Hagstofu 
Íslands. Um er að ræða úrtakskönnun sem er í samræmi við kannanir sem gerðar eru annars staðar í 
Evrópu. Það þýðir m.a. að starfandi maður er talin sá sem vann a.m.k. 1 klst. í viðmiðunarviku, því 
er ekki um flokkun ársverka eða ígildis fullstarfandi. Störf eru flokkuð eftir ÍSAT og fæst þá 
eftirfarandi skipting:  
 
Tafla 2. Skipting vinnuafls eftir atvinnugreinum.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alls 161.300 169.600 177.200 178.600 167.800 167.300

Landbúnaður 5.500 6.400 6.000 4.400 4.300 4.800

Sjávarútvegur 9.800 8.400 7.400 7.200 7.900 8.600
Fiskveiðar 5.100 4.600 4.500 4.200 4.400 5.000
Fiskiðnaður 4.700 3.800 2.900 3.000 3.500 3.600

Úrvinnslustarfsemi 34.900 36.000 36.700 39.600 33.100 31.100
Annar iðnaður 16.300 16.100 16.400 17.100 16.300 15.400
Veitur 1.500 1.500 1.700 1.800 1.600 1.500
Mannvirkjagerð 12.400 14.700 15.700 17.700 11.700 10.600

Þjónustustarfsemi 115.800 122.500 130.000 130.300 126.000 126.500
Verslun og viðgerðarþjónusta 22.500 23.600 25.500 23.200 21.200 20.600
Hótel- og veitingahúsarekstur 5.400 6.100 6.200 6.400 7.700 8.000
Samgöngur og flutningar 11.700 12.000 11.200 11.500 12.000 10.800
Fjármálaþjónusta og tryggingar 6.600 7.300 8.700 9.000 7.900 7.900
Fasteignaviðsk. og ýmis þjón. 15.000 15.300 17.200 16.700 16.500 17.500
Opinber stjórnsýsla 7.300 8.800 9.000 9.600 9.200 8.600
Fræðslustarfsemi 11.900 12.700 13.500 21.400 20.300 20.400
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 24.600 25.400 26.000 27.800 26.900 28.300
Önnur þjónusta og ótilgreind 10.800 11.300 12.600 4.800 4.500 4.500

Til minnis
Ferðaþjónusta 8.566 8.897 9.113 9.241  
 
Í þessum tölum Hagstofunnar er ekki að finna upplýsingar um fjölda opinberra starfsmanna, af 
ástæðum sem fyrr er lýst.    
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Mynd 2. Skipting vinnuafls eftir atvinnugreinum 2010.  
 
Þegar þrískipting starfa í frumvinnslu, úrvinnslu og þjónustur er skoðuð kemur í ljós að rúmlega ¾ 
vinnuaflsins starfar í þjónustugreinum, 5,9% í frumvinnslu og 18,6% í úrvinnslugreinum. 
Þjónustugreinarnar vega þannig hlutfallslega meira í vinnuafli en framlagi til landsframleiðslu, en 
sú niðurstaða rímar við að þjónustur eru í eðli sínu vinnuaflsfrekar.  
 
Útflutningur 
Útflutningur er jafnan greindur í tvennt; í vöruútflutning og þjónustuútflutning. Bókhaldslega er 
vöruútflutningur gerður upp þannig að verð vörunnar er metin komin að skipshlið í útflutningslandi. 
Sá kostnaður sem leggst á vegna flutninga, farmtrygginga o.fl. er talinn til þjónustuútflutnings (enda 
sjái innlend flutnings- og tryggingafyrirtæki um þann hluta). Allstór hluti þjónustuútflutningsins er 
þannig nátengdur útflutningi vöru. Samtala tekna af vöruútflutningi og þjónustuútflutningi er 
útflutningstekjur eða gjaldeyristekjur.  
 
Hagtölur geyma miklar upplýsingar um vöruútflutningi og til eru allítarlegar upplýsingar frá miðri 
19. öld. Hins vegar eru upplýsingar um þjónustuviðskipti mun fátæklegri, enda voru 
þjónustuviðskipti löngum kallaðar “duldar greiðslur”. Lengst af var þjónustuviðskiptum skipt í þrjá 
flokka; samgöngur, ferðalög og önnur þjónusta. Hagstofa hefur nú birt upplýsingar um 
þjónustuviðskipti eftir alþjóðlegum staðli (EBOPS flokkun) sem gefur mun betri mynd af umfangi 
þjónustuviðskipta eftir greinum.  
 
Skipta má vöruútflutningi eftir vinnslugreinum og fæst þá eftirfarandi skipting eftir megingreinum: 
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Tafla 3. Skipting vöruútflutnings eftir vinnslugreinum.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sjávarafurðir 60,0 55,2 50,0 39,8 44,5 40,1
Landbúnaðarafurðir 2,0 1,9 1,4 1,5 1,6 1,6
Afurðir orkufreks iðnaðar                                   22,9 27,9 34,5 44,9 40,0 43,9
Aðrar iðnaðarvörur 13,2 13,1 11,6 11,5 12,0 12,7
Aðrar vörur 1,8 1,8 2,6 2,3 1,8 1,6
Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hlutfall af heild

 

Í þessum samanburði er sleppt útflutningi skipa, flugvéla og bíla, enda liggur ekki að baki þeim 
útflutningi innlend framleiðsla. Alls nam sá útflutningur tæpum 12 milljörðum króna árið 2010.  

Útflutningur þjónustu á árinu 2009 nam 290 milljörðum króna og vöruútflutningur 525 milljörðum 
og útflutningstekjur voru því 815 milljarðar í heild. Gróft má skipta útflutningstekjunum í fjóra 
geira; ferðaþjónusta og samgöngur, matvæli, stóriðja og annað. Eins og mynd 3 sýnir eru þessir 
geira nokkuð álíka og skiptast útflutningstekjur í nokkuð jafna fjóra flokka.  

Ferðaþjónusta og 
samgöngur; 200.583; 

26%

Matvæli; 216.492; 29%

Stóriðja; 187.574; 25%

Annað; 154.386; 20%

 

Mynd 3. Skipting útflutningstekna 2009.  

Þrír geiranna svara til vel skilgreindra atvinnugreina. Öðru víkur um geirann “annað” og nánari 
athugun leiðir í ljós að þar kennir ýmissa grasa. Langt þarf að seilast til að fella þá atvinnustarfsemi 
sem að bak við þennan geira til einstakrar atvinnugreinar. Má sjá það í eftirfarandi töflu þar sem 
annar vegar er litið til annarra vara og hins vegar annarrar þjónustu á árinu 2009. Hér er annars 
vegar um að ræða vörur sem eru afurðir tækniiðnaðar, s.s. lyfjavörur, rafeindavörur, en einnig 
afurðir lágtækniiðnaðar. Sama gildir um þjónustuútflutninginn.  
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Aðrar  vörur M.kr. Hlutfall Önnur þjónusta M.kr. Hlutfall
Lyfjavörur og tæki til lækninga 17.723 30% Póst- og fjarskiptaþjónusta 4.533 5%
Fatnaður, textíl 457 1% Byggingastarfsemi og mannvirkjage 2.330 3%
Salt 362 1% Tryggingaþjónusta 1.189 1%
Steinull 268 0% Fjármálaþjónusta 340 0%
Jarðolíur og olíuvörur 4.967 8% Tölvu- og upplýsingaþjónusta 7.444 8%
Rafeindavogir 1.514 3% Gjöld vegna einkaréttar og annarra e 26.943 30%
Vörur til fiskveiða 2.482 4% Önnur viðskiptaþjónusta 45.273 50%
Vélar til matvælaframleiðslu 2.321 4% Menningar- og afþreyingarþjónusta 796 1%
Vörur úr viði, plasti, gúmí og málm 4.888 8% Opinber þjónusta ó.t.a. 1.033 1%
Aðrar iðnaðarvörur 15.993 27% Samtals 89.881 100%
Möl, sandur, önnur jarðefni 534 1%
Brotajárn 1.144 2%
Vörur til endurvinnslu 333 1%
Úrgangur og leyfar frá orkufr.iðns 3.692 6%
Aðarar vörur 2.880 5%
Samtals 59.558 100%  
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2. Sögulegt yfirlit yfir þau ráðuneyti sem skoðuð voru 
Þau ráðuneyti sem sérstaklega voru skoðuð við þessa vinnu voru iðnaðarráðuneytið, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið, efnahags- og viðskiptaráðuneytið og umhverfisráðuneytið. Hér er 
stuttlega gerð grein fyrir sögu þeirra. 
 
Iðnaðarráðuneytið. 
Iðnaðarráðuneytið tók til starfa 1. janúar 1970. Áður hafði málefnum iðnaðar verið sinnt í 
samgöngumálaráðuneyti frá 1947 en þar áður í atvinnumála- og samgönguráðuneyti sem átti rætur 
að rekja til II. skrifstofu Stjórnaráðsins við stofnun þess 1904 sem fór með atvinnumál, 
samgöngumál og póstmál. Árið 1957 var farið að nefna samgöngumálaráðuneytið samgöngu- og 
iðnaðarmálaráðuneyti og var það þannig til ársins 1970 þegar sérstakt iðnaðarráðuneyti var stofnað 
eins og fyrr segir. Var ráðuneytið rekið sem sérstakt ráðuneyti til 1992 þegar heimilað var með bréfi 
forsætisráðherra að reka viðskiptaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið saman, með sameiginlegu 
starfsliði í sama húsnæði, en sami ráðherra hafði farið með ráðuneytin frá 1988. Fór sami 
ráðherrann með þessi tvö ráðuneyti í sama húsi og með sama starfsliði allt til ársins 2007 þegar 
ráðuneytunum var skipt upp ráðnir ráðuneytisstórar og starfslið fyrir iðnaðarráðuneytið annars 
vegar og viðskiptaráðuneytið hins vegar. Nánar verður vikið að helstu verkefnum 
iðnaðarráðuneytisins í þriðja kafla greinargerðarinnar.  
 
Sjávarútvegs – og landbúnaðarráðuneytið.    
Sjávarútvegs- og landbúnaðarmál heyrðu við stofnun Stjórnarráðsins 1904 undir skrifstofu II sem 
fór með atvinnumál, samgöngumál og póstmál. Þegar Stjórnarráðinu var skipt í þrjár deildir árið 
1917 (breytt í ráðuneyti 1921) heyrðu sjávarútvegs- og landbúnaðarmál undir atvinnu- og 
samgönguráðuneyti. Árið 1947 er ráðuneytinu síðan skipt upp í atvinnumálaráðuneyti annars vegar 
og samgöngumálaráðuneyti hins vegar og heyrðu sjávarútvegur- og landbúnaður þá undir 
atvinnumálaráðuneytið ásamt atvinnumálum (s.s. rafmagnsmál, vatnamál, Rannsóknarráð ríkisins, 
félagaréttur o.fl.).   
 
Við gildistöku stjórnarráðslaganna 1. janúar 1970 er atvinnumálaráðuneytið í raun lagt niður og 
stærstur hluti verkefnanna fer í tvö ný ráðuneyti, sjávarútvegsráðuneytið annars vegar og 
landbúnaðarráðuneytið hins vegar. Hvað landbúnað varðar var miðað við að flest svið opinberrar 
stjórnsýslu, sem með einum eða öðrum hætti snertu landbúnað skyldu lögð til 
landbúnaðarráðuneytisins. Sem dæmi má nefna var ákveðið að kennsla í búfræði og garðyrkju 
skyldi vera undir yfirstjórn landbúnaðarráðuneytisins sem og Búnaðarbankinn. Hið sama má segja 
um sjávarútvegsráðuneytið að öll veigamestu verkefni þess höfðu áður verið í 
atvinnumálaráðuneytinu. Líkt og í tilviki landbúnaðarráðuneytisins var stefnan sú að fella felst 
málefni sem með einum eða örðum hætti tengdust sjávarútvegi undir ráðuneytið. Þó var ekki gengið 
eins langt í þessu og Útvegsbankinn til að mynda heyrði undir viðskiptaráðuneytið og menntun, sem 
miðaði sérstaklega við þarfi sjávarútvegs heyrði undir menntamálaráðuneytið. 
 
1. janúar 2008 voru síðan landbúnaðarráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið sameinuðu ásamt 
verulegum breytingum á verkefnum ráðuneytanna. Breytingarnar voru helsta þær að 
landbúnaðarskólar færðust til menntamálaráðuneytis. Landgræðsla, skógrækt fluttust til 
umhverfisráðuneytis, nema ræktun nytjaskóga. Þá var allt matvælaeftirlit sameinað og þeir hlutar 
þess sem aður voru hjá umhverfisráðuneyti færðust yfir til hins nýja sameinaða sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis. Nánar verður vikið að helstu verkefnum sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins í þriðja kafla greinargerðarinnar.   
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Umhverfisráðuneytið. 
Umhverfisráðuneytið var stofnað árið 1990 og voru í kjölfarið færð til þess verkefni og stofnanir. Í 
upphafi voru það dýra- og náttúruverndarmál sem fluttust frá menntamálaráðuneytinu, 
landmælingar og Veðurstofa sem fluttust frá samgönguráðuneytinu auk málefna sem tengjast 
mengun sjávar og voru hjá Siglingastofnun, mengunarvarnir og hollustuverndar (Hollustuvernd í 
heild 1994) fluttust frá heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti. Þá fluttist yfirumsjón með eyðingu 
refa og minka frá landbúnaðarráðuneytinu og skipulags og byggingarmálefni frá 
félagsmálaráðuneytinu. 1. janúar 1996 fluttist umsjón varna gegn snjóflóðum og skriðuföllum  frá 
félagsmálaráðuneyti og sömuleiðis brunamál árið 1997. Og eins og áður var nefnt fluttust málefni 
landgræðslu og skógræktar frá landbúnaðarráðuneyti 1. janúar 2008. Nánar verður vikið að helstu 
verkefnum umhverfisráðuneytisins í þriðja kafla greinargerðarinnar.  
 
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið.    
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið er nýtt ráðuneyti stofnað árið 2009. Viðskiptamálaráðuneyti var 
sett á fót 1939 um leið og ráðherrum var fjölgað úr þremur í 5. Árið 1992, var eins og áður er getið, 
heimilað með bréfi forsætisráðherra að reka viðskiptaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið saman, með 
sameiginlegu starfsliði í sama húsnæði, en sami ráðherra hafði farið með ráðuneytin frá 1988. Fór 
sami ráðherrann með þessi tvö ráðuneyti í sama húsi og með sama starfsliði allt til ársins 2007 
þegar ráðuneytunum var skipt upp ráðnir ráðuneytisstórar og starfslið fyrir iðnaðarráðuneytið 
annars vegar og viðskiptaráðuneytið hins vegar. 
 
Þrátt fyrir að forsætisráðuneytið hafi leitt stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, hafði 
viðskiptaráðuneytið þar miklu hlutverki að gegna og heyrði Seðlabankinn undir ráðuneytið þar til 
árið 2000, þegar hann var fluttur til forsætisráðuneytisins. Í tengslum við stofnun nýs ráðuneytis 
efnahags og viðskipta árið 2009 fluttist Seðlabankinn síðan aftur undir efnahags og 
viðskiptaráðuneytið ásamt því sem verkefni tengd efnahagsmálum voru flutt þangað frá 
forsætisráðuneyti og fjármálaráðuneyti. 
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3. Greining á viðfangsefnum ráðuneyta, samlegðaráhrifum, hlutverkaárekstrum og 
viðhorfum hagsmunaaðila. 

 
Í tengslum við undirbúning að myndun atvinnuvega- nýsköpunarráðuneytis og umhverfis- og 
auðlindaráðuneytis var unnin margháttuð greining á hlutverkum og viðfangsefnum sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis, iðnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis. Auk þess náði greiningin til 
viðfangsefna efnahags- og viðskiptaráðuneytis og innanríkisráðuneytis, að því marki sem þau sinna 
sambærilegum hlutverkum og þau ráðuneyti sem voru meginviðföng greiningarinnar.1 Utan 
greiningarinnar liggja verkefni annarra ráðuneyta sem einnig móta starfskilyrði atvinnulífsins. Þetta 
gildir t.d. um verkefni fjármálaráðuneytisins á sviði skatta- og tollamála, enda engin áform um að 
færa slík verkefni milli ráðuneyta. 
 
Unnin var sérstök greining á viðhorfum hagsmunaaðila eins og þau birtast í fundargerðum sérstakra 
samráðsfunda sem haldnir voru með þeim og fulltrúum ríkisstjórnarinnar í febrúar 2011, en 
Alsherjarnefnd Alþingis lagði áherslu á slíkt samráð þegar Alþingi fjallaði um umrædd áform 
sumarið 2010. 
 
Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum greiningarinnar. Að mestu leyti er greininginn sett fram í töflum 
og helstu niðurstöður og ályktanir dregnar fram í punktaformi. Þá er einnig gerð grein fyrir 
nokkrum lykilstaðreyndum um stafsemi ráðuneytanna. 
 
Eins og fram kemur í töflu 1 starfa tæplega eitt hundrað starfsmenn í þeim þremur ráðuneytum sem 
fyrirhugaðar breytingar ná til. Umfang starfseminnar er hins vegar miklu meiri í stofnunum 
ráðuneytanna en öll ráða þau yfir öflugum stofnunum, þar sem samtals starfa tæplega tólf hundruð 
starfsmenn.   

1 Ekki er öruggt að greining á viðfangsefnum innanríkisráðuneytis sé eins nákvæm og greining á viðfangsefnum annarra 
ráðuneyta. 
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Tafla 1. Viðfangsefni, skipulagseiningar og stofnanir iðnaðarráðuneytis, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis. 

 

 Iðnaðarráðuneytið Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið Umhverfisráðuneytið 

Sk
rif

st
of

ur
 o

g 
að

ra
r 

sk
ip

ul
ag

se
in

in
ga

r 18 starfsmenn 
 
• Ráðuneytisstjóri (1) 
• Skrifstofa ráðherra (4) 
• Þjónustusvið (5) 
• Skrifstofa nýsköpunar og þróunar 

(3) 
• Skrifstofa orkumála (4) 
• Skrifstofa ferðamála (1) 

41 starfsmaður 
 
• Ráðuneytisstjóri og aðstoðarmaður 

ráðherra (4) 
• Skrifstofa yfirstjórnar (4) 
• Almenn skrifstofa (9) 
• Alþjóðaskrifstofa (2) 
• Auðlindaskrifstofa (3) 
• Fjármála- og rekstrarskrifstofa (5) 
• Framleiðslu- og markaðsskrifstofa 

(2) 
• Jarðaskrifstofa (6) 
• Matvæla- og þróunarskrifstofa (2) 
• Laga- og sérfræðisvið (4) 
• Starfsmenn í Brussel (2) 

33 starfsmenn 
 
• Skrifstofa ráðherra (7) 
• Skrifstofa fjármála og rekstrar (9) 
• Skrifstofa laga og stjórnsýslu (9) 
• Skrifstofa stefnumótunar og 

alþjóðamála (8) 

H
el

st
u 

vi
ðf

an
gs

ef
ni

 

• Orku og auðlindamál 
o Auðlindir á hafsbotni 
o Hitaveitur 
o Jarðrænar auðlindir 
o Jöfnun dreifingarkostnaðar 

raforku 
o Niðurgreiðslur vegna 

húshitunar 
o Orkufrekur iðnaður 
o Orkusjóður 
o Raforka 
o Vistvænt eldsneyti 

• Nýsköpun og byggðaþróun 
o Byggðamál 
o Hönnun 
o Iðnaðarmál 
o Kvikmyndaiðnaður 
o Nýsköpun 
o Sjóðir 
o Staðlamál 
o Starfsréttindi 

• Ferðamál 

• Sjávarútvegur 
o Fiskveiðistjórnun 
o Framleiðsla og innflutningur 

sjávarafurða 
o Eldi nytjastofna sjávar 
o Stuðningur við rannsóknir, 

þróun og nýsköpun 
o Verðlagsstofa skiptaverðs 
o Þróunarsjóður sjávarútvegsins 

• Landbúnaður 
o Rannsóknir og eftirlit í 

landbúnaði 
o Nytjaskógrækt 
o Jarðir í eigu og umsjá ríkisins 
o Landnotkun og önnur jarða- og 

ábúðarmál 
o Áveitur og framræsla 
o Framleiðslu- og markaðsmál í 

landbúnaði 
o Inn- og útflutningur dýra og 

plantna 
o Aðbúnaður búfjár og heilbrigði 

dýra 
o Veiðimál og eldi vatnadýra 
o Lán og stuðningur við 

nýsköpun 
o Hagrannsóknir og 

áætlunargerð í landbúnaði 
• Matvæli, matvælaeftirlit og 

matvælarannsóknir 

• Byggingar og brunavarnir 
• Dýravernd 
• Eitur og efnavara 
• Hafið 
• Loftslagsmál 
• Mengunarvarnir og hollusta 
• Náttúruvernd og líffræðileg 

fjölbreytni 
• Sjálfbær þróun 
• Skipulag og landmælingar 
• Skógrækt og landgræðsla 
• Veður og vatn 
 

St
of

na
ni

r 

251 Starfsmaður 
 

• Byggðastofnun (20) 
• Ferðamálastofa (13) 
• ISOR (89) 
• Nýsköpunarmiðstöð Íslands (92) 
• Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (2) 
• Orkustofnun (35) 

445 starfsmenn 
 

• Fiskistofa (75) 
• Hafrannsóknarstofnun (155) 
• Hagþjónusta landbúnaðarins (5) 
• Matís ohf (98) 
• Matvælastofnun (81) 
• Skrifstofa rannsóknastofnana 

atvinnuveganna (8) 
• Veiðimálastofnun (21) 
• Verðlagsstofa skiptaverðs (2) 

467 starfsmenn 
 
• Landgræðsla ríkisins (59) 
• Landmælingar Íslands (29) 
• Mannvirkjastofnun (15) 
• Náttúrufræðistofnun Íslands (52) 
• Náttúrurannsóknastöðin við 

Mývatn (5) 
• Skipulagsstofnun (20) 
• Skógrækt ríkisins (52) 
• Stofnun Vilhjálms Stefánssonar (6) 
• Umhverfisstofnun (81) 
• Úrvinnslusjóður (5) 
• Vatnajökulsþjóðgarður (12) 
• Veðurstofa Íslands (131) 

 12 



   

 
Yfirlit viðfangsefna ráðuneytanna í töflu 1 er að mestu sótt á heimasíður viðkomandi ráðuneyta en 
erfitt er að greina hlutverk og verkefni þeirra í samhengi þar sem að framsetning viðfangsefnanna er 
býsna ólík. Því var gerð sérstök greining á meginhlutverkum ráðuneytanna. Greiningin leiddi í ljós 
að atvinnuvegaráðuneytin sinna 18 meginhlutverkum: 
 

• Reglusetning og eftirlit: 
1. Lagarammi atvinnugreina. 
2. Starfsleyfi fyrirtækja og starfsréttindi einstaklinga. 
3. Eftirlit með starfsemi fyrirtækja. 
4. Framleiðslustýring. 
5. Millifærslur og fjárhagsleg stýring. 
6. Öryggi, heilnæmi og neytendavernd. 

• Auðlindamál: 
7. Grunnrannsóknir. 
8. Vöktun og kortlagning auðlinda. 
9. Þjónusturannsóknir. 
10. Ráðgjöf um vernd og nýtingu auðlinda. 
11. Ákvörðun um vernd og nýtingu auðlinda. 
12. Stjórnun og eftirlit auðlinda. 

• Stoðkerfi atvinnulífsins: 
13. Almenn starfsskilyrði atvinnulífsins. 
14. Atvinnuþróun og ráðgjöf. 
15. Framleiðslustyrkir. 
16. Rannsóknir og nýsköpun. 
17. Lán, eigin fé og styrkir. 
18. Aðstoð við markaðssetningu. 

 
Umhverfisráðuneytið sinnir stórum hluta þeirra hlutverka sem falla undir reglusetningu og eftirlit og 
auðlindamál.2 Þó að starfsemi á vegum ráðuneytisins sé ekki formlegur hluti stoðkerfis 
atvinnulífsins má líta á rekstur þjóðgarða og friðlýstra svæða sem hluta af stoðkerfi ferðaþjónustu. 
 
Nánari greiningu á því hvaða ráðuneyti og stofnanir sinna ofangreindum hlutverkum er að finna í 
töflum 2-4: 
 

• Í töflu 2 er að finna greiningu á viðfangsefnum ráðuneytanna á sviði reglusetningar og 
eftirlits. 

• Í töflu 3 er að finna greiningu á viðfangsefnum ráðuneytanna sem tengjast stoðkerfi 
atvinnulífsins. 

• Í töflu 4 er að finna greiningu á verkefnum ráðuneytanna á sviði auðlindamála. 
 
Í töflum 2 og 3 er stuðst við skiptingu atvinnulífsins í 12 atvinnugreinar: 
 

1. Landbúnaður. 
2. Sjávarútvegur. 
3. Matvælaiðnaður. 

2 Ekki var gerð heildstæð greining á hlutverkum umhverfisráðuneytis en það sinnir fleiri hlutverkum en hér koma fram. 
Ekki er talið að önnur hlutverk umhverfisráðuneytisins hafi teljandi áhrif á þær breytingar á skipan ráðuneyta sem hér 
eru til umfjöllunar. 
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4. Iðnaður. 
5. Orkuiðnaður. 
6. Mannvirkjagerð. 
7. Ferðaþjónusta. 
8. Hugverkaiðnaður. 
9. Samgöngur. 
10. Fjarskipti. 
11. Verslun og þjónusta. 
12. Fjármálaþjónusta. 

 
 Auðlindum í töflu 4 er skipt upp í 12 flokka: 
 

1. Land. 
2. Loft. 
3. Vatn. 
4. Hafrými. 
5. Jarðvegur og gróður. 
6. Dýrastofnar, land og loft. 
7. Vatnafiskar. 
8. Fiskistofnar, annað lífríki hafsins. 
9. Vatnsorka. 
10. Jarðhiti. 
11. Jarðrænar auðlindir. 
12. Ólífrænar auðlindir á hafsbotni. 

 
Tafla 2. Viðfangsefni ráðuneyta atvinnu- og umhverfismála 

á sviði regluvæðingar og eftirlits. 
 
Reglusetning 

og eftirlit 
Lagarammi 

atvinnugreinar 
Starfsleyfi, 

starfsréttindi 
Eftirlit með 
starfsemi 

Framleiðslu-
stýring 

Millifærslur og 
fjárhagsleg 

stýring 

Öryggi, 
heilnæmi, 

neytendavernd 

1.  Land-
búnaður 

• SLR 
• EVR: 

Félagaréttur 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• SLR: 
Fiskistofa 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• SLR: Bænda-
samtökin 

• SLR: 
Verðlags-
nefnd búvara 

• UMH: 
Úrvinnslu-
sjóður 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

2. Sjávar-
útvegur 

• SLR 
• EVR: 

Félagaréttur 

• SLR: 
Fiskistofa 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• SLR: 
Fiskistofa 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• IRR: 
Landhelgis-
gæsla 

• SLR: 
Verðlagsstofa 
skiptaverðs 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 
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Reglusetning 
og eftirlit 

Lagarammi 
atvinnugreinar 

Starfsleyfi, 
starfsréttindi 

Eftirlit með 
starfsemi 

Framleiðslu-
stýring 

Millifærslur og 
fjárhagsleg 

stýring 

Öryggi, 
heilnæmi, 

neytendavernd 

3. Matvæla-
iðnaður 

• SLR 
• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

4. Iðnaður 
• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 

• IÐN 
• UMH: 

Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• IRR: 
Neytenda-
stofa 

5. Orku-
iðnaður 

• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 
• IÐN 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

•  

• IÐN: Jöfnun 
dreifingar-
kostnaðar 
raforku 

• IÐN: 
Niðurgreiðslur 
vegna 
húsahitunar 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• IRR: 
Neytenda-
stofa 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

6. Mann-
virkjagerð 

• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 

• UMH: 
Mannvirkja-
stofnun 

• UMH: 
Mannvirkja-
stofnun 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• UMH: 
Mannvirkja-
stofnun 

7. Ferða-
þjónusta 

• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 

• IÐN: 
Ferðamála-
stofa 

• IÐN: 
Ferðamála-
stofa 

•  •  
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

8. Hugverka-
iðnaður og 
skapandi 
greinar 

• IÐN 
• EVR: 

Félagaréttur 
• IÐN •  •  

• IÐN: Endur-
greiðslur 
vegna 
kvikmynda-
gerðar 

•  

9. Samgöngur 
• IRR 
• EVR: 

Félagaréttur 
•  

• IRR: 
Umferðarstofa 

• IRR: 
Flugmála-
stofnun 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

• IRR: 
Vegagerðin 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• IRR: 
Umferðarstofa 

• IRR: 
Flugmála-
stofnun 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

 

10. Fjarskipti 
• IRR 
• EVR: 

Félagaréttur 
•  

• IRR: 
Fjarskipta-
stofnun 

•  •  •  

11. Verslun og 
þjónusta 

• EVR 
• EVR: 

Félagaréttur 
•  

• IRR: 
Neytenda-
stofa 

•  
• UMH: 

Úrvinnslu-
sjóður 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

12. Fjármála-
þjónusta 

• EVR 
• EVR: 

Félagaréttur 
•  

• EVR: 
Fjármála-
eftirlitið 

•  •  •  

 
Í töflu 2 er að finna yfirlit yfir viðfangsefni ráðuneyta atvinnu- og umhverfismála á sviði 
regluvæðingar og eftirlits. Helstu niðurstöður og ályktanir greiningarinnar eru að: 
 

1. Ábyrgð á lagaramma atvinnulífsins skiptist milli a.m.k. fjögurra ráðuneyta, þ.e. 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, iðnaðararáðuneytis, innanríkisráðuneytis og 
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efnahags- og viðskiparáðuneytis.3 Einnig eru dæmi eru um að mikilvægir þættir lagaramma 
einstakra atvinnugreina sé í öðrum ráðuneytum og má benda á hlutverk 
velferðarráðuneytisins í lyfjamálum í þessu samhengi. Hætta er á að þessi skipting á ábyrgð 
lagaramma atvinnulífsins á mörg ráðuneyti geti stuðlað að ýmiskonar ósamræmi og því að 
gerðar sé ósambærilegar kröfur til fyrirtækja eftir því í hvaða atvinnugrein þær starfa. 
Ákveðnir þættir lagarammans, t.d. félagaréttur, eru þó sameiginlegir. 
 

2. Á vegum ráðuneytanna eru gefin út ýmis starfsleyfi og starfsréttindi. Líklegt er að ná megi 
fram einföldum og samræmingu með að fela færri aðilum slík viðfangsefni. 

 
3. Eftirlit með starfsemi fyrirtækja skiptist milli stofnana ólíkra ráðuneyta. Með stofnun 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis á að vera hægt að bæta samhæfingu og auka þannig 
skilvirkni og árangur þessara stofnana. Sérstaka athygli vekur staðsetning 
Mannvirkjastofnunar en hlutverk hennar er sambærilegt við ýmsar stjórnsýslustofnanir 
atvinnuvegaráðuneytanna og virðist eðlilegt að skoða tilfærslu hennar frá 
umhverfisráðuneyti. 

 
4. Framleiðslustýring er bundin við landbúnaðinn og er erfitt að sjá samlegðarmöguleika á því 

sviði. Þó eru ákveðnir snertifletir milli kvótakerfa sjávarútvegs og landbúnaðar, t.d. á sviði 
skráningar og úrvinnslu upplýsinga. 
 

5. Atvinnuvegaráðuneytin bera ábyrgð á ýmiskonar millifærslu og fjárhagslegri stýringu. Á 
þessu sviði annast Úrvinnslusjóður fjárhagslega stýringu þvert á atvinnugreinar með 
álagningu úrvinnslugjalda.  

 
6. Umhverfisstofnun gegnir viðamiklu hlutverki á sviði öryggis, heilnæmis og 

neytendaverndar þvert á atvinnugreinar. Hlutverk Umhverfisstofnunar (og einnig 
Úrvinnslusjóðs) þýðir að á vegum umhverfisráðuneytisins fer fram mikilvæg starfsemi sem 
hefur umtalsverð áhrif á starfsskilyrði fyrirtækja. Því er samhæfing milli umhverfismála og 
málefna atvinnulífsins á sviði reglusetningar og eftirlits mikilvæg. 

 
Tafla 3. Viðfangsefni ráðuneyta atvinnumála sem tengjast stoðkerfi atvinnulífsins. 

 
Stoðkerfi Almenn 

starfsskilyrði 
Framleiðslu-

styrkir 
Atvinnuþróun 

og ráðgjöf 
Rannsóknir og 

nýsköpun 
Lán, eiginfé og 

styrkir 
Markaðs-
setning 

1. Land-
búnaður • SLR 

• SLR: 
Matvæla-
stofnun 

• SLR: Bænda-
samtökin 

• SLR: Bænda-
samtökin 

• Landbúnaðar-
háskólinn 

• SLR: 
Veiðimála-
stofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: Matís 
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

• SLR: Matís 
• Landbúnaðar-

háskólinn 
• SLR: 

Veiðimála-
stofnun 

• UMH: 
Skógrækt og 
Landgræðsla 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: 
Framleiðni-
sjóður land-
búnaðarins 

• SLR: Lands-
hlutaverkefni í 
skógrækt 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

3 Almennur lagarammi sem snertir samfélagið allt eins og á sviði skattamála eða alþjóðasamninga er utan þessarar 
umfjöllunar. 

 16 

                                                 



   

Stoðkerfi Almenn 
starfsskilyrði 

Framleiðslu-
styrkir 

Atvinnuþróun 
og ráðgjöf 

Rannsóknir og 
nýsköpun 

Lán, eiginfé og 
styrkir 

Markaðs-
setning 

2. Sjávar-
útvegur • SLR •  

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: Matís 
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

• SLR: Matís 
• SLR: 

Hafrann-
sóknarstofnun 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: AVS 
• SLR: 

Verkefna-
sjóður 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

3. Matvæla-
iðnaður 

• SLR 
• IÐN •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: Matís 
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• SLR: Matís 
 

• Tækniþróunar
sjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: AVS 

• UTN: 
Viðskiptaþ-
jónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

4. Iðnaður 
• IÐN 
• IÐN: 

Staðlaráð 
•  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: Matís 
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• SLR: Matís 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: AVS 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

5. Orku-
iðnaður • IÐN •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: 
Orkusjóður 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

6. Mann-
virkjagerð • IÐN •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• UMH: 
Mannvirkja-
stofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 
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Stoðkerfi Almenn 
starfsskilyrði 

Framleiðslu-
styrkir 

Atvinnuþróun 
og ráðgjöf 

Rannsóknir og 
nýsköpun 

Lán, eiginfé og 
styrkir 

Markaðs-
setning 

7. Ferða-
þjónusta 

• IÐN 
• IÐN: 

Ferðamála-
stofa 

•  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• IÐN: 
Ferðamála-
stofa 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 
IÐN: 
Ferðamála-
stofa 

8. Hugverka-
iðnaður og 
skapandi 
greinar 

• IÐN •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• SLR: Matís 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• Tækni-
þróunarsjóður 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

• IÐN: Byggða-
stofnun 

• UTN: 
Viðskipta-
þjónusta 

• UTN: 
Íslandsstofa 

9. Samgöngur • IRR •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

•  

10. Fjarskipti • IRR •  
• IÐN: 

Nýsköpunar-
miðstöð 

•  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

•  

11. Verslun og 
þjónusta • EVR •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
miðstöð 

•  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

•  

12. Fjármála-
þjónusta • EVR •  •  •  

• IÐN: 
Nýsköpunar-
sjóður 
atvinnulífsins 

• IÐN: Átak til 
atvinnu-
sköpunar 

•  

 
Í töflu 3 er að finna yfirlit yfir viðfangsefni ráðuneyta atvinnumála sem tengjast stoðkerfi 
atvinnulífsins. Helstu niðurstöður og ályktanir greiningarinnar eru að: 
 

1. Ábyrgð á almennum starfsskilyrðum fyrirtækja skiptist á milli ráðuneyta en þó virðast bæði 
iðnaðarráðuneyti og efnahags- og viðskiptaráðuneyti gegna hlutverkum á þessu sviði sem 
tengjast flestum þáttum atvinnulífsins. Æskilegt er að auka og bæta samhæfingu aðgerða 
sem snúa að almennum starfsskilyrðum fyrirtækja og móta í því sambandi heildstæða 
atvinnustefnu sem nái til allra atvinnugreina. Sérstaklega þarf að huga að málefnum sem 
snúa að starfsskilyrðum verslunar og þjónustu en ábyrgð á þeim hefur verið fremur óljós. 
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2. Framleiðslustyrkir eru aðeins veittir á sviði landbúnaðar og verður ekki séð að mikil 
samlegð sé á því sviði við starfsemi sem tengist öðrum atvinnugreinum. Þó eru ákveðnir 
snertifletir milli kvótakerfa sjávarútvegs og landbúnaðar, t.d. á sviði skráningar og úrvinnslu 
upplýsinga. 

 
3. Byggt hefur verið upp almennt kerfi atvinnuþróunar og ráðgjafar á vegum 

iðnaðarráðuneytis. Ekki verður annað séð en að það nýtist flestum atvinnugreinum og 
örugglega sjávarútvegi og landbúnaði. Því verður að álykta sem svo að mikil samlegð sé á 
þessu sviði þvert á atvinnugreinar. Ekki verður annað séð en að aukin samþætting 
atvinnuþróunar og ráðgjafar geti aukið skilvirkni og árangur. 
 

4. Byggt hefur verið upp almennt kerfi rannsókna og nýsköpunar á vegum iðnaðarráðuneytis. 
Þær ályktanir sem dregnar voru varðandi atvinnuþróun og ráðgjöf eiga einnig við um 
rannsóknir og nýsköpun. 
 

5. Byggt hefur verið upp almennt kerfi fjármögnunar á vegum iðnaðarráðuneytis. Þær ályktanir 
sem dregnar voru varðandi atvinnuþróun og ráðgjöf eiga einnig við um fjármögnun. 
 

6. Aðstoð við markaðssetningu er að mestu leyti á forræði utanríkisráðuneytis og þá einkum 
Íslandsstofu.  
 

Tafla 4. Viðfangsefni ráðuneyta á sviði auðlindamála. 
 

Auðlind Grunn-
rannsóknir 

Vöktun og 
kortlagning 

Þjónustu-
rannsóknir 

Ráðgjöf um 
vernd og 
nýtingu 

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

Stjórnun og 
eftirlit 

1. Land • Landbúnaðar-
háskólinn 

• UMH: Land-
mælingar 

• UMH: 
Veðurstofan 

• UMH: Land-
mælingar 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Friðlýsingar, 
þjóðgarðar, 
landskipulag 

• Sveitarfélög 
sem 
skipulagsvald 

• FOR: 
Þjóðlendur 

• SLR: (taka 
jarðir úr 
landbúnaði) 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfisstof
nun 

2. Loft • Landbúnaðar-
háskólinn 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

•  
• UMH: 

Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

3. Vatn 

• UMH: 
Veðurstofan 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: 
Veðurstofan 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: 
Veðurstofan  

• IÐN: Íslenskar 
orku-
rannsóknir 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• IÐN 
• UMH 

(friðlýsing) 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

4. Hafrými 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• IRR: Siglinga-
stofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 
(vákort) 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• SLR: 
Fiskistofa 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH 
(friðlýsing) 

• SLR: 
Fiskistofa 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 
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Auðlind Grunn-
rannsóknir 

Vöktun og 
kortlagning 

Þjónustu-
rannsóknir 

Ráðgjöf um 
vernd og 
nýtingu 

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

Stjórnun og 
eftirlit 

5. Jarðvegur, 
gróður 

• Landbúnaðar-
háskólinn  

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: Land-
græðslan 

• UMH 
Skógrækt 
ríkisins 

• Landbúnaðar-
háskólinn  

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: Land-
græðslan 

• UMH 
Skógrækt 
ríkisins 

• Landbúnaðar
háskólinn  

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH: Land-
græðslan 

• UMH 
Skógrækt 
ríkisins 

• UMH: Land-
græðslan 

• UMH 
Skógrækt 
ríkisins 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• SKR: Bænda-
samtökin 

• Sveitarfélög 
sem 
skipulagsvald 

• UMH: Land-
græðslan  

• UMH 
(friðlýsing) 

• SLR: 
Landshluta-
verkefni í 
skógrækt 

 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

6. Dýra-
stofnar, 
land og loft 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• Náttúrustofa 
Austurlands 
(hreindýr) 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• Náttúrustofa 
Austurlands 
(hreindýr) 

 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• Náttúrustofa 
Austurlands 
(hreindýr) 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 

• UMH 
• UMH: 

Umhverfis-
stofnun 

7. Vatnafiskar 
• SLR: 

Veiðimála-
stofnun 

• SLR: 
Veiðimála-
stofnun 

• SLR: 
Veiðimála-
stofnun  

• SLR: 
Veiðimála-
stofnun 

• SLR: 
Fiskistofa 

• SLR: 
Fiskistofa 

8. Fiski-
stofnar, 
annað lífríki 
hafsins 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• UMH: 
Náttúru-
fræðistofnun 
(botndýr) 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• SLR 

• SLR: 
Fiskistofa 

• IRR: 
Landhelgis-
gæsla 

9. Vatnsorka 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• UMH: 
Veðurstofan 

• IÐN: Íslenskar 
orku-
rannsóknir 

 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• UMH: 
Veðurstofan 

• IÐN: Íslenskar 
orku-
rannsóknir 

• UMH: 
Veðurstofan 

• IÐN: Íslenskar 
orku-
rannsóknir 

 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun 

• Alþingi á 
grunni 
ramma-
áætlunar 

• IÐN: 
Orkustofnun 

10. Jarðhiti 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• IÐN: Íslenskar 
orku-
rannsóknir 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• IÐN: 
Íslenskrar 
orku-
rannsóknir 

• IÐN: 
Íslenskrar 
orku-
rannsóknir 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• Alþingi á 
grunni ramm-
aáætlunar 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(nýting og 
geta jarð-
hitasvæðis) 

• IÐN: 
Orkustofnun 
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Auðlind Grunn-
rannsóknir 

Vöktun og 
kortlagning 

Þjónustu-
rannsóknir 

Ráðgjöf um 
vernd og 
nýtingu 

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

Stjórnun og 
eftirlit 

11. Jarðrænar 
auðlindir 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

•  

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun  

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• SLR: 
Veiðimála-
stofnun 
(malarnám í 
ám og 
vötnum) 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun  

12. Ólífrænar 
auðlindir á 
hafsbotni 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

• IÐN: 
Orkustofnun 
(verkkaupi) 

•  

• IÐN: 
Orkustofnun 

• UMH: 
Umhverfis-
stofnun  

• UMH: 
Skipulags-
stofnun 
(matsskyldar 
framkvæmdir) 

• SLR: 
Hafrann-
sóknarstofnun 

• IÐN: 
Orkustofnun 

 

• IÐN: 
Orkustofnun 

 
Í töflu 4 er að finna yfirlit yfir viðfangsefni ráðuneyta á sviði auðlindamála. Í töflum 5 og 6 er að 
finna frekari greiningu og mat á fyrirkomulagi auðlindamála. Helstu niðurstöður og ályktanir 
greiningarinnar eru að: 
 

1. Fyrirkomulag auðlindamála er ákaflega breytilegt eftir flokkum auðlinda. Ekki er hægt að 
segja að til sé samræmd stefna varðandi rannsóknir, stjórnsýslu og nýtingu auðlinda. Margir 
aðilar koma að auðlindamálum og samhæfingu og skilvirkni viðist ábótavant. Rammaáætlun 
um nýtingu vatnsafls og jarðvarma mun bæta úr þess en hins vegar nær hún aðeins til 
tveggja af ofangreindum tólf auðlindum. 

 
2. Fyrir hluta auðlinda bera tilteknar rannsóknarstofnanir heildstæða ábyrgð á 

grunnrannsóknum, kortlagningu og vöktun auðlinda. Í öðrum tilfellum er ábyrgðin dreifð 
eða óljós. Dæmi eru um að þessum verkefnum sé sinnt í verktöku fremur en af stofnunum 
sem hafa eigin fjárveitingar til verkefnisins. Slíkt getur vakið upp spurningar um hlutleysi og 
trúverðugleika. 

 
3. Þjónusturannsóknir geta verið stór hluti rannsókna á einstökum auðlindum. Auk spurninga 

um hlutleysi og trúverðugleika er ekki víst að þetta fyrirkomulag tryggi nægilega samfellu 
og heildarsýn varðandi viðkomandi auðlindir. 

 
4. Fyrirkomulag ráðgjafar um nýtingu auðlinda er breytilegt og misjafnt hversu mikil formfesta 

ríkir um hlutverk einstakra ráðgjafaraðila. 
 

5. Mjög breytilegt er hvaða aðili það er sem tekur ákvarðanir um nýtingu auðlinda. Í sumum 
tilfellum er það atvinnuvegaráðuneyti en í öðrum tilfellum umhverfisráðuneyti. 
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Sveitarstjórnir hafa einnig, í krafti skipulagsvalds, umtalsverð áhrif á nýtingu auðlinda. Með 
tilkomu rammaáætlunar mun þáttur Alþingis í ákvörðunum eflast. 

 
6. Fyrirkomulag stjórnunar og eftirlits auðlindanýtingar virðist vera í nokkuð föstum skorðum 

þó að ábyrgð geti á einstökum sviðum verið óljós og framkvæmd í höndum fleiri en eins 
aðila. Ástæða er til að skoða möguleika á bættri samhæfingu og aukinni skilvirkni. 

 
7. Tafla 5 sýnir að ekki er til nein samræmd verkaskipting milli atvinnuvegaráðuneyta og 

umhverfisráðuneytis í auðlindamálum. Í sumum tilfellum fara atvinnuvegaráðuneyti með 
alla þætti sem tengjast ákveðinni auðlind en í öðrum tilfellum gegnir umhverfisráðuneytið 
öllum hlutverkum. Algengara er þó að hlutverkum sé skipt en það virðist gert með fremur 
tilviljanakenndum hætti. Sérstaka athygli vekur fyrirkomulag landgræðslu og skógræktar 
sem eru vistuð í tveimur ráðuneytum annars vegar umhverfisráðuneyti og hinsvegar 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Margt bendir til að sameining þessarar starfsemi 
undir einu ráðuneyti sé hagkvæm og til þess fallin að bæta stjórnsýslu og framkvæmd 
ríkisvaldsins í landgræðslu og skógrækt. 

 
8. Tafla 6 sýnir að í mörgum tilfellum uppfyllir fyrirkomulag auðlindamála ekki kröfur um 

skýra ábyrgð á rannsóknum, skýr tengsl rannsókna og ráðgjafar, skýr tengsl ráðgjafar og 
ákvarðana, skýr viðmið um nýtingu auðlindar og skýra ábyrgð á ákvörðun um nýtingu. Þetta 
er sérstaklega bagalegt á þeim sviðum þar sem ekki er samfélagsleg sátt um nýtingu 
auðlinda. Auðlindastjórnun dýrastofna á landi og í lofti, vatnafiska og fiskistofna virðist vera 
í mun fastari og samræmdari skorðum en auðlindastjórnun á öðrum sviðum. 
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Tafla 5. Skipting viðfangsefna á sviði auðlindamála milli umhverfisráðuneytis, 
atvinnuvegaráðuneyta og annarra aðila.4 

 

Auðlind Grunn-
rannsóknir 

Vöktun og 
kortlagning 

Þjónustu-
rannsóknir 

Ráðgjöf um 
vernd og 
nýtingu 

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

Stjórnun og 
eftirlit 

1. Land       

2. Loft       

3. Vatn       

4. Hafrými       

5. Jarðvegur, 
gróður       

6. Dýrastofnar, 
land og loft       

7. Vatnafiskar       

8. Fiskistofnar, 
annað lífríki 
hafsins 

      

9. Vatnsorka       

10. Jarðhiti       

11. Jarðrænar 
auðlindir       

4  Umhverfisráðuneyti.  Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.  Iðnaðarráðuneyti.  Ýmsir aðilar, fjölskipað 
stjórnvald (Alþingi eða sveitarstjórnir). 
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Auðlind Grunn-
rannsóknir 

Vöktun og 
kortlagning 

Þjónustu-
rannsóknir 

Ráðgjöf um 
vernd og 
nýtingu 

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

Stjórnun og 
eftirlit 

12. Ólífrænar 
auðlindir á 
hafsbotni 
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Tafla 6. Mat á fyrirkomulagi auðlindamála.5 

 

Auðlind Skýr ábyrgð á 
rannsóknum 

Skýr tengsl 
rannsókna og 

ráðgjafar 

Skýr tengsl 
ráðgjafar og 
ákvarðana 

Skýr viðmið 
um nýtingu 
auðlindar 

Skýr ábyrgð á 
ákvörðun um 

nýtingu 

Samfélagsleg 
sátt um 
nýtingu 

1. Land       

2. Loft       

3. Vatn       

4. Hafrými       

5. Jarðvegur, 
gróður       

6. Dýrastofnar, 
land og loft       

7. Vatnafiskar       

8. Fiskistofnar, 
annað lífríki 
hafsins 

      () 

9. Vatnsorka         

10. Jarðhiti         

11. Jarðrænar 
auðlindir       

12. Ólífrænar 
auðlindir á 
hafsbotni 

      

 

5  Já.  Nei.   Nei við núverandi aðstæður en já eftir að nýting er ákveðin með rammaáætlun. () Já fyrir 
allar auðlindir nema hvalastofna. 
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Tafla 7. Mat á tengslum atvinnugreina.6 
 

 

SLR IÐN IRR EVR 

La
nd

- 
bú

na
ðu

r 

Sj
áv

ar
- 

út
ve

gu
r 

M
at

væ
la

-
ið

na
ðu

r 

Ið
na

ðu
r 

O
rk

u-
 

ið
na

ðu
r 

M
an

nv
irk

ja
- 

ge
rð

 

Fe
rð

a-
 

þj
ón

us
ta

 

H
ug

ve
rk

a-
ið

na
ðu

r 
Sk

ap
an

di
 

gr
ei

na
r 

Sa
m

gö
ng

ur
 

Fj
ar

sk
ip

ti 

Ve
rs

lu
n,

 
þj

ón
us

ta
 

SL
R

 

Sjávar-
útvegur            

Matvæla-
iðnaður            

IÐ
N

 

Iðnaður            

Orku-
iðnaður            

Mann-
virkjagerð            

Ferða-
þjónusta            

Hugverka-
iðnaður 

Skapandi 
greinar 

           

IR
R

 

Sam-
göngur            

Fjarskipti            

EV
R

 

Verslun, 
þjónusta            

Fjármála-
þjónusta            

6  Talsverð eða mikil tengsl.  Lítil eða engin tengsl. 
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Tafla 8. Samlegð og hlutverkaárekstrar ólíkra viðfangsefna 
ráðuneyta atvinnu- og umhverfismála.7 

 
 Reglusetning og eftirlit Auðlindamál Stoðkerfi atvinnulífsins 

La
ga

ra
m

m
i 

at
vi

nn
ug

re
in

a 

St
ar

fs
le

yf
i, 

st
ar

fs
ré

tti
nd

i 

Ef
tir

lit
 m

eð
 

st
ar

fs
em

i 

Fr
am

le
ið

sl
u-

st
ýr

in
g 

M
ill

ifæ
rs

lu
r o

g 
fjá

rh
ag

sl
eg

 
st

ýr
in

g 

Ö
ry

gg
i, 

he
iln

æ
m

i, 
ne

yt
en

da
ve

rn
d 

G
ru

nn
-

ra
nn

só
kn

ir 

Vö
kt

un
 o

g 
ko

rt
la

gn
in

g 

Þj
ón

us
tu

r-
an

ns
ók

ni
r 

R
áð

gj
öf

 u
m

 
ve

rn
d 

og
 

ný
tin

gu
 

Á
kv

ör
ðu

n 
um

 
ve

rn
d 

og
 

ný
tin

gu
 

St
jó

rn
un

 o
g 

ef
tir

lit
 a

uð
lin

da
 

A
lm

en
n 

st
ar

fs
sk

ily
rð

i 

A
tv

in
nu

þr
óu

n 
og

 rá
ðg

jö
f 

Fr
am

le
ið

sl
u-

st
yr

ki
r 

R
an

ns
ók

ni
r o

g 
ný

sk
öp

un
 

Lá
n,

 e
ig

in
fé

 o
g 

st
yr

ki
r 

R
eg

lu
se

tn
in

g 
og

 e
fti

rli
t 

Starfsleyfi, 
starfsréttindi                  

Eftirlit með 
starfsemi                  

Framleiðslu-
stýring                  

Millifærslur og 
fjárhagsleg 

stýring 
                 

Öryggi, 
heilnæmi, 
neytenda-

vernd 
                 

A
uð

lin
da

m
ál

 

Grunn-
rannsóknir                  

Vöktun og 
kortlagning                  

Þjónustu-
rannsóknir                  
Ráðgjöf um 

vernd og 
nýtingu                  

Ákvörðun um 
vernd og 
nýtingu 

                 

Stjórnun og 
eftirlit auðlinda                  

St
oð

ke
rf

i a
tv

in
nu

líf
si

ns
 

Almenn 
starfsskilyrði                  

Atvinnuþróun 
og ráðgjöf                  

Framleiðslu-
styrkir                  

Rannsóknir og 
nýsköpun                  

Lán, eiginfé 
og styrkir                  

Markaðs-
setning                  

7  Samlegð.  Hlutverkaárekstur. 
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Tafla 9. Mat á samlegð og hlutverkaárekstrum 
ráðuneyta atvinnu- og umhverfismála.8 

 

 
Samræmi í 

verkaskiptingu 
UMH/AT 

Núverandi 
samþætting 

þvert á 
atvinnugreinar 

Möguleg 
samlegð þvert á 
atvinnugreinar 

Sameiginlegir 
hagsmunir 

atvinnugreina 

Sameiginlegir 
hagsmunir 
atvinnu og 
umhverfis 

Ávinningur af 
nýrri skipan 
ráðuneyta 

Lagarammi 
atvinnugreinar       

Starfsleyfi, 
starfsréttindi       
Eftirlit með 
starfsemi       

Framleiðslu-
stýring       

Millifærslur og 
fjárhagsleg 

stýring 
      

Öryggi, 
heilnæmi, 

neytendavernd 
      

Grunnrannsóknir       

Vöktun og 
kortlagning       

Þjónustu-
rannsóknir       

Ráðgjöf um 
vernd og nýtingu       

Ákvörðun um 
vernd og nýtingu       

Stjórnun og 
eftirlit auðlinda       

Almenn 
starfsskilyrði       
Framleiðslu-

styrkir       
Atvinnuþróun og 

ráðgjöf       
Rannsóknir og 

nýsköpun       
Lán, eiginfé og 

styrkir       

Markaðssetning       
 

8  Já.  Nei. 
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Greiningin í töflum 7-9 miðar að því að leiða í ljós möguleg samlegðaráhrif og hlutverkaárekstra 
við breytta skipan ráðuneyta. 
 
Í töflu 7 er gerð tilraun til að meta tengsl ólíkra atvinnugreina.9 Forsendan er sú að eftir því sem 
tengslin eru meiri, því meiri rök eru fyrir því að sameina hlutverk ráðuneyta þvert á atvinnugreinar. 
Með þessu er ekki verið að segja að það eigi aðeins að vera eitt atvinnuvegaráðuneyti heldur að 
tilteknu hlutverki sem tengist atvinnulífinu (t.d. atvinnuþróun) skuli aðeins sinnt af einu ráðuneyti 
þvert á allar atvinnugreinar. 
 
Greiningin í töflu 7 leiðir í ljós að það eru mikilvæg tengsl milli atvinnugreina sem nú heyra undir 
ólík ráðuneyti og að fátt bendi til þess að þau séu að jafnaði minni en milli greina sem nú heyra 
undir sama ráðuneyti. Greiningin gefur því sterklega til kynna að æskilegt sé að sameina hlutverk 
gagnvart atvinulífinu þvert á atvinnugreinar. 
 
Í töflu 8 er að finna greiningu á því hversu vel 18 hlutverk atvinnuvegaráðuneytanna falla að hvert 
öðru, þ.e. hvort ætla megi að samlegð sé á milli þeirra eða árekstrar. Greiningin sýnir að í mörgum 
tilfellum er veruleg samlegð milli hlutverkanna og aðeins í undantekningatilfellum er hætta á 
hlutverkaárekstrum. Hlutverkaárekstrarnir snúa einkum að mögulegum árekstrum milli: 
 

1. Framleiðslustýringar og –styrkja annars vegar og almennra starfsskilyrða og atvinnuþróunar 
hins vegar. Ástæðan er sú að framleiðslustýring og –styrkir geta skekkt samkeppnisstöðu 
ólíkra atvinnugreina og takmarkað möguleika þeirra. Til dæmis takmarka framleiðslustýring 
og – styrkir í landbúnaði möguleika matvælaiðnaðar og verslunar til að velja aðföng. 

 
2. Almennra starfsskilyrða annars vegar og eftirlit með starfsemi, öryggi, heilnæmi og 

neytendavernd og millifærslna og fjárhagslegrar stýringar hins vegar. Sem dæmi má nefna 
að auknar kröfur til starfsemi og auknar kröfur um öryggi og heilnæmi geta (a.m.k. til 
skemmri tíma) skert samkeppnisstöðu fyrirtækja. 

 
3. Almennra starfskilyrða annars vegar og auðlindamála hins vegar. Það geta verið árekstrar 

milli hagsmuna atvinnugreinar og almannahagsmuna varðandi hversu langt skuli gengið í 
nýtingu tiltekinna auðlinda. Þá geta einnig verið árekstrar milli ólíkra atvinnugreina sem 
nýta sömu auðlind með ólíkum hætti (t.d. ferðaþjónusta og orkuframleiðsla). 

 
4. Framleiðslustýringar og –styrkja annars vegar og auðlindamála hins vegar. Stuðningskerfi 

landbúnaðar er tengt við umfang framleiðslu sem getur stuðlað að ágengri nýtingu 
auðlinda.10 

 
Í töflu 9 er að finna greiningu og mat á nokkrum lykilþáttum sem snerta samlegð og 
hlutverkaárekstra ráðuneyta atvinnu- og umhverfismála. Helstu niðurstöður og ályktanir eru að: 
 

1. Verulegt samræmi er í verkaskiptingu atvinnuráðuneyta annars vegar og 
umhverfisráðuneytis hins vegar á sviði hlutverka sem falla undir reglusetningu og eftirlit og 
stoðkerfi atvinnulífsins. Hins vegar er takmarkað samræmi í verkaskiptingunni á sviði 
auðlindamála. 

 

9 Tengsl milli atvinnugreina getar verið margháttuð, t.d. sameiginlegt eignarhald eða tengsl um virðiskeðju (t.d. aðföng, 
framleiðsla, dreifing, sala). 
10 Í þessu sambandi má benda á að hægt er að draga úr þessum árekstri með því að tengja styrki við aðra þætti en 
umfang framleiðslu og hefur þróunin í stuðningi við landbúnað á alþjóðavísu verið í þá átt. 
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2. Samþætting hlutverka þvert á atvinnugreinar er takmarkað á sviði reglusetningar og eftirlits 
og auðlindamála en mun meiri á sviði stoðkerfis atvinnulífsins. 

 
3. Möguleikar á samlegð eru verulegir fyrir flest hlutverkin en þó eru þeir takmarkaðir á sviði 

framleiðslustýringar og –styrkja. 
 

4. Hagsmunir atvinnugreina fara í flestum tilfellum saman en þó geta verið hagsmunaárekstrar 
á sviði framleiðslustýringar og –styrkja annars vegar og ráðgjafar og ákvarðana um vernd og 
nýtingu auðlinda hins vegar. 

 
5. Í mörgum tilfellum fara hagsmunir atvinnulífs og umhverfis saman. Þó verður ekki fram hjá 

því horft að hagsmunir atvinnulífs og umhverfis geta verið ólíkir þegar horft er til 
framleiðslustýringar og –styrkja og vissra þátta auðlindamála. Þá má setja spurningamerki 
við það hvort eðlilegt sé að grunnrannsóknir auðlinda lúti forræði atvinnuvegaráðuneyta.  

 
6. Þegar allir þessir þættir eru metnir í samhengi virðast möguleikar á ávinningi af nýrri skipan 

ráðuneyta vera góðir með tilliti til flestra hlutverka.  
 
Í heildina leiðir greiningin í ljós að skynsamlegt sé að skipan ráðuneyta sé óháð atvinnugreinum og 
að sama ráðuneyti sinni tilteknum hlutverkum gagnvart öllum atvinnugreinum. Greiningin sýnir 
einnig að mögulegir hlutverkaárekstrar milli atvinnulífs og umhverfis styðji við sjónarmið um 
sérstakt umhverfis- og auðlindaráðuneyti sem fái samræmt hlutverk í auðlindamálum. 
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Tafla 10. Yfirlit yfir afstöðu og sjónarmið hagsmunaaðila atvinnulífsins.11 
 

 Af-
staða 

Rök með  
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 

Rök á móti 
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 
Af-

staða 
Rök með 

umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Rök á móti 
umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 

B
æ

nd
as

am
tö

k 
 

Ís
la

nd
s 

 

• Aukin samskipti við 
Nýsköpunarmiðstöð, 
atvinnuþróunarfélög 
o.fl. 

• Orkumál (garðyrkja). 
• Sterkari stoðþjónusta 

(í SLR) og betri 
stjórnsýsla eftir 
sameiningu 

• Tækifæri varðandi 
útflutning og fullvinnslu 
landbúnaðarafurða. 

• Landbúnaðarháskóli 
hefur fjarlægst 
atvinnuveginn eftir 
síðustu sameiningu 

• Samkeppnissjóðir 
henta illa hefð-
bundnum 
landbúnaði. 

• Trúverðugleiki 
(hagsmunir 
gagnstæðir, sbr. 
verslun og 
landbúnaður). 

 •  
• Efasemdir um að 

hafa verndun og 
nýtingu saman. 

Sa
m

or
ka

 

 
• Samhæfing og 

heildarsýn.  
• Öflugri einingar. 

•   
• Rammaáætlun 

mun 
væntanlega 
skipta miklu 
máli.  

• Rannsóknir og 
stjórnun auðlinda 
UMH. 

• UMH og stofnanir 
þess málsvarar 
náttúru en verjast 
framkvæmdum. 

• Sami ráðherra 
með rannsóknir og 
stýringu annars 
vegar og 
skipulagsmál og 
mat á 
umhverfisáhrifum 
hins vegar. 

H
ug

ve
rk

ai
ðn

að
ur

in
n 

 

• Of lítill áhersla á 
nýsköpun. 

• IÐN of lítið og veikt. 
• Lykilatriði að móta 

atvinnustefnu til lengri 
tíma. 

• Samhæfing og 
heildarsýn. 

• Öflugri einingar. 
• Markviss beiting 

stoðkerfis. 
• Einfalda 

stofnanaumgjörð. 
• Líftækniiðnaður og 

skapandi greinar 
týndar.  

• Jafnræði 
atvinnugreina 

• Nýsköpun þvert á 
greinar. 

• Þverfaglegar 
atvinnugreinar fá 
samastað. 

•   
• Styrkja 

stjórnsýslu í 
kringum 
auðlindir til 
framtíðar. 

•  

11  Jákvæð afstaða til nýrrar skipunar ráðuneyta.  Neikvæð afstaða til nýrrar skipunar ráðuneyta.  Hagsmunaaðili 
hefur ekki tekið afstöðu.   Skiptar skoðanir innan raða hagsmunaaðila. 
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 Af-
staða 

Rök með  
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 

Rök á móti 
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 
Af-

staða 
Rök með 

umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Rök á móti 
umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 

La
nd

ss
am

ba
nd

 ís
le

ns
kr

a 
 

út
ve

gs
m

an
na

 

 

• Hagsmunagæsla 
erlendis er almenn, 
m.a. gagnvart ESB, og 
hún gæti eflst. 

• Það þarf að efla 
markaðsþáttinn og 
alþjóðlegt starf stjórn-
arráðsins. 

• Kraftar of dreifðir á 
æðstu stöðum. 

• Mikið á borði 
ráðherrans. 

• Ekkert jákvætt við 
síðustu breytingu 
2007). Landbúnaður 
kom sterkari út en 
sjávarútvegur. 

• Alþjóðleg samvinna 
og samningar 
þarfnast sérhæfingar. 

 •  

• Áhyggjur ef 
stofnanir (Hafró) 
fara undir UMH. 

• Ekki traust til 
UMH. Önnur 
sjónarmið, t.d. 
varðandi 
hvalveiðar. 

• Rannsóknir og 
ráðgjöf í einu 
ráðuneyti og 
ákvörðun um 
nýtingu í öðru. 

• Slæmt að hafa 
sérstakt UMH. 
Betra að fella 
umhverfisþáttinn 
inn í atvinnuvega-
ráðuneyti. 

La
nd

ss
am

ba
nd

 
sm

áb
át

a-
ei

ge
nd

a 

 
• Hafró er akkilesarhæll 

og stjórnar of miklu í 
SLR. 

• Samhæfing. 

• Verra aðgengi að 
stjórnvöldum. 

• Best væri að hafa 
sérstakt 
sjávarútvegsráðuneyt
i. Veikir alþjóðlega 
stöðu að svo sé ekki.  

 •  •  

Sa
m

tö
k 

at
vi

nn
ul

ífs
in

s 

 
 • Sameina atvinnulífið. 

• Færri raddir 
atvinnulífsins við 
ríkisstjórnarborðið. 
 

 •  

• Rannsóknir og 
ráðgjöf í einu 
ráðuneyti og 
ákvörðun um 
nýtingu í öðru. 

• Slitið á 
upplýsingamiðlun.  

• Rannsóknarforsko
t tapast. 

• Minni 
samkeppnishæfni 
efnahagslífsins. 

• Umhverfis- og 
atvinnumál 
nátengd.  

• Eitt ráðuneyti ekki 
tilbúið til að taka 
við ráðgjöf frá 
öðru. 

Sa
m

tö
k 

fe
rð

a-
þj

ón
us

tu
nn

ar
 

 
• Öflugri einingar. 
• Einfalda stoðkerfi 

atvinnulífsins. 
• Fá meira vægi í nýju 

ráðuneyti. 

• Færri raddir 
atvinnulífsins við 
ríkisstjórnarborðið. 

 
 •  •  

Sa
m

tö
k 

fis
kv

in
ns

lu
-

st
öð

va
 

 

• Tækifæri varðandi 
útflutning og 
markaðsstarf.  

• Efling þekkingar á 
regluverki ESB. 

• Landbúnaður of 
ráðandi í SLR. 

• Færri raddir 
atvinnulífsins við 
ríkisstjórnarborðið. 

• Áhyggjur af því að 
enn erfiðara verði að 
koma sjónarmiðum 
greinarinnar á 
framfæri. 

• Landbúnaður of 
ráðandi í SLR. 

 •  

• Sjónarmið 
einstakra ráðherra 
vegur of þungt 
sem felur í sér 
hættu á 
óstöðugleika. 

• Áhyggjur ef Hafró 
fer til UMH. 
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 Af-
staða 

Rök með  
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 

Rök á móti 
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 
Af-

staða 
Rök með 

umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Rök á móti 
umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 

Sa
m

tö
k 

ið
na

ða
rin

s 

 
 

• Samhæfing og 
heildarsýn.  

• Öflugri einingar. 
• Stoðkerfið byggt í 

kringum gömlu 
atvinnugreinarnar. 

• Hólfun gerir nýsköpun 
erfitt fyrir. 

• Mikilvægast að búa til 
langtíma atvinnu- og 
menntastefnu og 
stjórnsýslu sem 
bakkar það upp. 

• Skipulag ráðuneyta á 
ekki að vera bundin í 
lög heldur á stefna 
ríkisstjórnar að ráða. 

• Verra aðgengi að 
stjórnvöldum 
(ráðherra). 

• Ekki 
forgangsverkefni. 

• Hætta á að 
iðnaðurinn týnist. 

• Verður að vera 
samstaða um 
breytingarnar. 

• Færri raddir 
atvinnulífsins við 
ríkisstjórnarborðið. 

 
 

• Horfa til langrar 
framtíðar. Öflug 
umgjörð í kring-
um auðlindir. 
Fullt eftirlit og 
stýring. 

• Skipulag 
ráðuneyta á 
ekki að vera 
bundin í lög 
heldur á stefna 
ríkisstjórnar að 
ráða. 

• Auðlindarann-
sóknir í UMH. 

• Rannsóknir og 
ráðgjöf í einu 
ráðuneyti og 
ákvörðun um 
nýtingu í öðru.  

• UMH á að vera 
eftirlitsráðuneyti. 

• Rannsóknir þurfa 
að vera í tengslum 
við atvinnuvegi. 
 

Sa
m

tö
k 

ve
rs

lu
na

r 
og

 þ
jó

nu
st

u 

 

• Vilja að verslun og 
þjónusta heyri undir 
nýtt ráðuneyti og fái 
meira vægi en í dag. 

• Öflugri einingar. 
• Einfaldari samskipti 

við stjórnsýsluna. 

•   •  

• Ekki rætt formlega 
en voru með í 
ályktun SA gegn 
því að auðlinda-
rannsóknir fari til 
UMH. 

Vi
ðs

ki
pt

ar
áð

 Ís
la

nd
s 

 

• Jöfnun starfsskilyrða 
atvinnugreina. 

• Aukið samstarf 
atvinnugreina. 

• Hagræðing í 
ríkisrekstri. 

• Samhæfing og 
heildarsýn.  

• Hafa viðskipti og 
verslun með, jafnvel 
fjármálafyrirtæki. 

• Sjávarútvegur undir 
við sameiningu SLR.  •  

• Ekki talið 
heppilegt að slíta 
á milli rannsókna 
og nýtingar. 

• Gæti orðið 
ójafnvægi milli 
nýtingar-
sjónarmiða og 
verndunar. 

Fé
la

g 
at

vi
nn

ur
ek

en
da

 

 

• Öflugri einingar. 
• Samhæfing og 

heildarsýn. 
• Heildstæð 

atvinnustefna. 
• Hagræðing. 
• Betri tölfræði. 
• Taka lyfjaiðnaðinn 

með. 

•   •  •  

B
ílg

re
in

as
am

ba
nd

ið
 

 • Einfaldara og 
skilvirkara kerfi. 

• Áhyggjur ef stofnanir 
verða of stórar.  •  •  

La
nd

ss
am

ba
nd

 
ve

ið
ifé

la
ga

 

 •  

• Hagsmunir LV fyrir 
borð bornir. 

• Ráðuneytið verður of 
stórt og erfitt að hafa 
yfirsýn. 

• Ólíkir hagsmunir 
atvinnugreinanna 
sem eiga ekki alltaf 
saman (sbr. 
landbúnaður og 
verslun). 

 •  

• Ekki góð reynsla 
af flutningi 
verkefna til UMH 
(t.d. refar og 
minnkar). 

• Andvígir að 
Veiðimálastofnun 
fari til UMH. 
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 Af-
staða 

Rök með  
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 

Rök á móti 
atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti 
Af-

staða 
Rök með 

umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 

Rök á móti 
umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 

Sa
m

tö
k 

 
ra

fv
er

kt
ak

a 

 
• Einfaldari stjórnsýsla. 
• Styðja að  

Mannvirkjastofnun fari 
undir 
atvinnuvegaráðuneyti. 

• Verra aðgengi að 
stjórnvöldum. 
 

 •  •  

 
Í töflu 10 er að finna samantekt á sjónarmiðum hagsmunaaðila atvinnulífsins sem komu fram á 
sérstökum samráðfundum sem efnt var til í tengslum við undirbúning nýrrar skipunar ráðuneyta. Þó 
að erfitt geti verið að draga fram afstöðu ólíkra aðila til þess hvort þeir séu hlynntir eða andvígir 
nýrri skipun er samt sem áður gerð tilraun til þess.  
 
Varðandi heildarmat á viðhorfum hagsmunaaðila verður að hafa það í huga að erfitt er að jafna 
saman mati ólíkra aðila. Sumir hagsmunaaðilar eru nátengdir og geta því komið sömu sjónarmiðum 
á framfæri í vettvangi fleiri en einna hagsmunasamtaka.  
 
Með þessum fyrirvörum má segja að afstaða til myndunar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis sé 
meira jákvæð en neikvæð. Hagsmunaaðilar atvinnugreina sem heyra undir sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti eru á móti breytingum á skipan ráðuneyta en hagsmunaaðilar annarra 
atvinnugreina eru að langmestu leyti jákvæðir gagnvart stofnun atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis. Áberandi er sú afstaða að sameining sjávarútvegsráðuneytis og 
landbúnaðarráðuneytis hafi ekki skilað tilætluðum árangri og sé í raun ekki lokið.  
 
Afstaða atvinnulífsins til myndunar umhverfis- og auðlindaráðuneytis er fremur neikvæð en jákvæð, 
en virðist oftar mótast af viðhorfum til núverandi starfsemi ráðuneytisins heldur en raunverulegu 
mati á kostum og göllum áformaðrar verkaskiptingar.  
 
Haldinn var sérstakur samráðsfundur með fulltrúum umhverfissamtaka. Varðandi myndun 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis kom fram að breytingar feli í sér tækifæri og gætti bætt 
samhæfingu og heildarsýn. Sjárvarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti sinni of þröngum hagsmunum 
og að múrar milli ráðuneyta geti verið vandamál. Hins vegar sé ákveðin hætta á að málaflokkar 
týnist í stórum ráðuneytum. 
 
Umhverfissamtökin styðja myndun umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Þau telja að styrkja beri 
stöðu umhverfisverndar og sjálfbærrar nýtingar í stjórnsýslunni og til þess þurfi sterkara ráðuneyti. 
Þau telja að rannsóknir, nýtingarstefna og ráðgjöf eigi að heyra undir umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti og að verndun og nýting auðlinda eigi að fara saman. 
 
Í töflum 11 og 12 eru tekin saman helstu rök með og á móti nýrri skipan ráðuneyta. Ekki er ástæða 
til að lýsa innihaldi þeirra nánar en endanlegt mat á því hvort ný skipan sé skynsamleg byggir ekki 
síst á mati á því hvaða vægi skuli gefa ólíkum kostum og göllum. 
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Tafla 11. Kostir nýrrar skipunar ráðuneyta á sviði atvinnumála og umhverfis. 
 

Kostir Umræða Mat 

1. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti tryggir 
jafnræði atvinnugreina. 

• Auknar kröfur eru gerðar til stjórnsýslunnar um jafnræði 
og gagnsæi. 

• Út frá þessum sjónarmiðum getur núverandi 
ráðuneytaskipan talist óeðlileg því vissar 
atvinnugreinar njóta forgangs fram yfir aðrar. 

• Mikilvægum atvinnugreinum eins og verslun og 
þjónustu sem eru stór hluti hagkerfisins er ekki sinnt 
eins og ástæða væri til.  

• Mikilvæg sanngirnis- og 
hagkvæmnisrök eru fyrir því að 
tryggja sem jafnasta stöðu 
atvinnugreina. 

2. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti tryggir 
heildarsýn á atvinnulífið og 
bætta samhæfingu gagnvart 
því. 

• Skil atvinnugreina með tilliti til starfsskilyrða, 
eignarhalds og nýtingar þekkingar og tækni hafa 
minnkað.  

• Erfiðara er að draga mörk atvinnugreina en áður var og 
er ferðaþjónusta bænda lýsandi dæmi um slíkt. 

• Mun algengara er að náin tengsl séu milli tveggja 
tiltekinna atvinnugreina en að þær séu tiltölulega 
ótengdar. 

• Samþætt nálgun viðfangsefna sem tengjast mörgum 
atvinnugreinum og skýr ábyrgð gefa aukinn slagkraft í 
hagsmunagæslu á alþjóðavettvangi. 

• Þó samhæfing verkefna milli ráðuneyta sé nauðsynleg 
og möguleg, sýnir reynslan samt sem áður að mun 
auðveldara er að samhæfa verkefni innan ráðuneytis 
en á milli þeirra. 

• Efla þarf samræmda sýn og 
þróa heildstæða stefnu sem 
nær til atvinnulífsins í heild 
sinni. 

3. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti stuðlar 
að markvissu, heilsteyptu og 
einföldu stoðkerfi og styður við 
nýsköpun. 

• Atvinnulífið er sífellt háðara þekkingarþróun og 
nýsköpun sem ganga þvert á atvinnugreinar. Oft 
skapast tækifæri við samstarf milli atvinnugreina. 

• Flestar atvinnugreinar nýta stoðkerfi 
iðnaðarráðuneytisins og virðast samlegðaráhrif augljós. 

• Stoðkerfið er enn talsvert flókið og sundurlaust og 
býður upp á umtalsverða hagræðingarmöguleika með 
samþættingu þvert á atvinnugreinar. 

• Aukin samþætting stoðkerfis 
atvinnulífsins getur skilað 
umtalsverðum ávinningi. 

4. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti eykur 
styrk stjórnsýslunnar til að 
styðja við atvinnulífið. 

• Núverandi ráðuneyti eru tiltölulega smá og veikburða. 
• Með sameiningu eru gefst tækifæri til að skapa öflugt 

atvinnuvegaráðuneyti. 
• Verulegir möguleikar eru á samlegð festra 

viðfangsefna þvert á atvinnugreinar. 

• Veruleg tækifæri liggja í því að 
skapa öflugt 
atvinnuvegaráðuneyti. 

1. Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti styrkir 
stjórnsýslu málaflokksins. 

• Tilkoma auðlindamála mun styrkja ráðuneytið með 
fjölgun viðfangsefna og væntanlega starfsmanna.  

• Samlegð núverandi verkefna og auðlindamála getur 
verið umtalsverð. 

• Breytingin getur styrkt heildarsýn og auðveldar 
samhæfingu. 

• Tilkoma auðlindamála getur 
ótvírætt styrkt 
umhverfisráðuneytið. 

2. Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti stuðlar að 
samræmdi stefnu í 
auðlindamálum og hvetur til 
þess að vernd og nýtingu séu 
metin í samhengi. 

• Ekkert samræmi er í því hvernig verkaskiptingu milli 
atvinnuvegaráðuneyta annars vegar og 
umhverfisráðuneytis hins vegar á sviði auðlindamála er 
háttað og samhengi verndar og nýtingar oft óljóst. 

• Hægt er að halda því fram að vernd og nýting séu tvær 
hliðar á sama máli. 

• Sjálfbær þróun gerir ráð fyrir því að auðlindir séu nýttar 
með sjálfbærum hætti, þannig að vernd er alls ekki 
eina rökrétta niðurstaða umhverfisráðuneytis. 

• Það að skoða vernd og 
nýtingu auðlinda í samhengi er 
einn lykilþáttur sjálfbærrar 
þróunar. 

• Aukin áhersla á auðlindamál 
hvetur ráðuneytið til að gæta 
eðlilegs  milli verndar og 
nýtingar. 

3. Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti eykur líkur á 
því að almannahagsmunir 
fremur en sérhagsmunir ráði 
nýtingu auðlinda. 

• Samtenging þess að stuðla að sem bestum 
starfsskilyrðum atvinnugreinar og annast auðlindamál 
byggir beinlínis á þeirri forsendu að ákvarðanir um 
auðlindanýtingu eigi að lúta hagsmunum 
atvinnugreinar fremur en almannahagsmunum. 

• Framleiðslustyrkir til landbúnaðar geta stuðlað að 
ágengri nýtingu auðlinda. 

 

• Hægt er að færa rök fyrir því 
að umhverfisráðuneyti sé 
hlutlausara í auðlindamálum 
en atvinnuvegaráðuneyti. 
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Tafla 12. Gallar nýrrar skipunar ráðuneyta á sviði atvinnumála og umhverfis. 
 

Gallar Umræða Mat 

1. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti horfir 
framhjá því að atvinnugreinar 
geta haft andstæða hagsmuni. 

• Þó að hagsmunir atvinnugreina fari oftast saman eru 
dæmi um hagsmunaárekstra milli þeirra. 

• Framleiðslustýring í landbúnaði getur skekkt 
starfsskilyrði annarra atvinnugreina og veikt almennar 
stuðningsaðgerðir við atvinnulífið. 

• Ólíkar atvinnugreinar geta haft ólíka hagsmuni 
varðandi nýtingu tiltekinna auðlinda.  

• Mögulegur hlutverkaárekstur er á milli stuðnings við 
atvinnulífið annars vegar og eftirlits hins vegar. 

• Þrátt fyrir tiltekna 
hagsmunaárekstra eru þau 
svið þar sem hagsmunir 
atvinnugreina fara saman mun 
fleiri en þar sem þeir eru 
andstæðir. 

2. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti getur 
veikt sérhæfingu, dregið úr 
þeirri athygli og þjónustu sem 
einstakar atvinnugreinar njóta 
og dregið úr aðgengi þeirra að 
ráðherra. 

• Í núverandi ráðuneytum býr mikilvæg þekking á stöðu 
og þörfum einstakra atvinnugreina. 

• Í nokkrum tilfellum hafa þróast mjög góð tengsl milli 
atvinnugreina og ráðuneyta. 

• Ákveðin hætta er á að erfitt verði að viðhalda 
sérþekkingu og tengslum í stóru ráðuneyti. 

• Á hinn bóginn verður að horfa til þess að tengsl geta 
verið óeðlileg ef þau stuðla að ójafnri stöðu 
atvinnugreina. 

• Ekki verður fram hjá því horft 
að staða og þarfir 
atvinnugreina geta verið ólíkar 
og að tryggja verður 
sérþekkingu á einstökum 
atvinnugreinum innan 
stjórnarráðsins. 

3. Myndun atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis felur í 
sér áhættu að starfsemi sem 
gengur vel raskist. 

• Skipulagsbreytingar fela ávallt í sér áhættu en einnig 
tækifæri. 

• Eðlilegt er að áhættumat fari fram í tengslum við 
undirbúning skipulagsbreytinga. 

• Sérstaklega þarf að huga að áhættu varðandi 
viðkvæma starfsþætti þar sem röskun getur haft 
víðtækar og alvarlegar afleiðingar. 

• Telja verður að það eigi að 
með vönduðum undirbúningi 
og markvissri framkvæmt sé 
hægt að stýra áhættu þannig 
að hún verði í lágmarki. 

1. Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti gefur vernd 
auðlinda óeðlilega sterka 
stöðu á kostnað nýtingar. 

• Fyrir sumar auðlindir eru viðmið um nýtingu tiltölulega 
skýr og dregur það úr líkum á átökum milli 
verndunarsjónarmiða og nýtingarsjónarmiða, óháð því 
hvort viðfangsefni er í höndum atvinnuvegaráðuneytis 
eða umhverfisráðuneytis. 

• Fyrir aðrar auðlindir eru bæði viðmið um nýtingu og 
ábyrgð á ákvarðanatöku mun óljósari sem eykur hættu 
á átökum milli atvinnugreina og milli 
verndunarsjónarmiða og nýtingarsjónarmiða, óháð því 
hvort viðfangsefni er í höndum atvinnuvegaráðuneytis 
eða umhverfisráðuneytis. 

• Spurning hversu hæft umhverfisráðuneyti er í því að 
vega saman hagsmuni ólíkra atvinnugreina um 
auðlindanýtingu. 

• Mögulegt er að 
umhverfisráðuneyti gangi 
lengra (og hugsanlega of 
langt) í því að láta umhverfið 
njóta vafans. 

2. Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti eykur 
fjarlægð milli rannsókna og 
ráðgjafar annars vegar og 
ákvarðana hins vegar. 

• Þegar litið er til rannsókna á auðlindum er ábyrgð 
staðsett með breytilegum hætti eftir ólíkum auðlindum 
og er oft óljós. 

• Þá er mismundandi hvernig tengslum rannsókna og 
ráðgjafar annars vegar og ákvarðana hins vegar er 
háttað.  

• Stofnanaleg tengsl ráðgjafar og ákvarðana eru einnig 
mjög mismunandi. 

• Of sterk tengsl ráðgjafar og ákvarðana geta dregið úr 
trúverðugleika. 

• Æskilegt er að ráðuneyti hafi aðgang að ráðgjöf margra 
aðila og mikilvægt er að a.m.k. hluti ráðgefandi aðila sé 
ekki hluti stofnakerfis ráðuneytisins. 

• Ráðuneyti verður að hafa sjálfstæða getu til að meta 
ráðgjöf og taka eigin ákvörðun. 

• Það er fyrst og fremst á sviði 
hafrannsókna þar sem tengsl 
ráðgjafar og ákvarðana eru 
sterk og ótvíræð. 

• Þar sem viðmið um nýtingu 
eru tiltölulega skýr ætti 
samhengi ráðgjafar og 
ákvarðana að vera gagnsæ 
óháð verkaskiptingu 
ráðuneyta. 

3. Myndun umhverfis- og 
auðlindaráðuneytis felur í sér 
áhættu að starfsemi sem 
gengur vel raskist. 

• Skipulagsbreytingar fela ávallt í sér áhættu en einnig 
tækifæri. 

• Eðlilegt er að áhættumat fari fram í tengslum við 
undirbúning skipulagsbreytinga. 

• Sérstaklega þarf að huga að áhættu varðandi 
viðkvæma starfsþætti þar sem röskun getur haft 
víðtækar og alvarlegar afleiðingar. 

• Telja verður að það eigi að 
með vönduðum undirbúningi 
og markvissri framkvæmt sé 
hægt að stýra áhættu þannig 
að hún verði í lágmarki. 

• Áhætta á röskun virðist vera 
mest á sviði hafrannsókna og 
fisveiðistjórnunar þar sem 
traust milli stjórnvalda og 
hagsmunaaðila hefur byggst 
upp á löngum tíma. 
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