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Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Frá því haustið 2004 hefur legið fyrir vilji iðnaðarráðuneytisins um að endurskipuleggja
ætti fyrirkomulag tæknirannsókna á vegum ráðuneytisins en þá var skipuð fyrsta
nefndin til að fjalla um endurskipulag tæknirannsókna. Nefndin komst að þeirri
niðurstöðu að unnt væri að efla opinberar tæknirannsóknir með því að sameina
Iðntæknistofnun og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Ný nefnd var skipuð
2. febrúar 2005 til að gera tillögu um verkefni og innra skipulag nýrrar stofnunar
um tæknirannsóknir. Hún skilaði áliti í september 2005 og lagði til að stofnanirnar
yrðu sameinaðar undir nafninu Íslenskar tæknirannsóknir. Með sameiningu áttu
að nást fram samlegðaráhrif og aukinn slagkraftur til að takast á við viðameiri
verkefni. Lögð var áhersla á mikilvægi þess að byggð yrðu upp ný tæknisvið sem

Endurskipulagning tæknirannsókna

svöruðu kröfum atvinnulífsins þá og í nánustu framtíð. Í ferlinu kom fram mikil
áhersla á að ný rannsóknastofnun yrði í nánu samstarfi við háskólana í landinu
og að mikilvægt væri að starfsemin yrði flutt í nágrenni við háskólana. Þess var

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

vænst að lagt yrði fram frumvarp á Alþingi um sameiningu Iðntæknistofnunar og

Breyttar áherslur

Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins í Íslenskar tæknirannsóknir haustið
2005. Svo varð ekki.
Á vorþingi alþingis 2006 var lagt fram frumvarp um sameiningu rannsóknastofnananna og Byggðastofnunar og að sameina þar með alla stuðningsþjónustu við
atvinnulífið á vegum iðnaðarráðuneytisins í Nýsköpunarstofnun Íslands. Frumvarpið
náði ekki fram að ganga og var aftur lagt fram haustið 2006. Það var síðan
samþykkt í mars 2007 og þá eins og upphaflega var lagt upp með, þ.e. án Byggðastofnunar.
Þrátt fyrir fyrirhugaðar breytingar á starfsemi Iðntæknistofnunar var ákveðið að
endurmeta stefnu og áherslur starfseminnar. Fyrir lá að starfsemi á matvælasviði,
MATRA, flytti frá stofnuninni og sameinaðist annarri starfsemi Matís ohf., en það
eitt kallaði á skipulagsbreytingar og endurmat á áherslum.
Á árinu 2006 var unnið að endurmati á starfsemi stofnunarinnar og voru þær
breytingar síðan innleiddar þegar líða tók á árið. Stofnað var til vinnuhópa með
starfsmönnum og utanaðkomandi aðilar voru fengnir til að forgangsraða áherslum
innan þeirra sviða sem stofnunin vinnur að. Innleitt var nýtt skipurit fyrir stofnunina
þar sem Rekstrarsvið tók við af Fjármálasviði, stofnað var Tæknisvið í stað starfsemi
Efnis- og umhverfistækni og matvælasviðs og sameinuð var starfsemi tveggja
deilda, Þekkingarseturs Iðntæknistofnunar og Impru nýsköpunarmiðstöðvar.
Starfsemi Efnagreiningasviðs var óbreytt.
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Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Helstu forsendur breytinganna voru:
Breyttir tímar, aðrar kröfur atvinnulífsins til tækniþjónustu, matvælastarfsemi ekki
hluti starfseminnar og taka þarf aukið tillit til starfsemi sem er í samkeppni.
Losna úr biðstöðu, mikilvægt að leggja áherslu á að ekki stóð til að bíða eftir
breytingum, heldur að vera sem best undir þær búinn.
Styrkja tengsl við markaðinn, meðal annars með því að sækja inn á nýja
markaði/tæknisvið.

Endurskoðun á stefnu
Við endurskoðun á stefnu stofnunarinnar var lögð áhersla á að byggja á eldri

Íslenskt atvinnulíf

stefnumótunarvinnu en þar kemur fram:

Meginverkefni Iðntæknistofnunar

Iðntæknistofnun eflir íslenskt atvinnulíf með:
-

Hagnýtum rannsóknum í efnis- og framleiðslutækni, líftækni, og umhverfismálum.

-

Tæknivöktun og tækniyfirfærslu.

-

Stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki.

-

Námskeiðahaldi til þekkingaruppbyggingar.

-

Sérfræðiráðgjöf á sviðum tækni, fræðslu, rekstrar og stjórnunar.

-

Prófunum og greiningum.

-

Þjónustu á sviði umhverfismála og upplýsingatækni.

-

Þátttöku í alþjóðlegu samstarfi.

Ákveðið var að leggja áherslu á eftirfarandi svið til skamms tíma:
-

Örtækni.

-

Upplýsingatækni, staðsetningartækni, mæli- og skynjaratækni.

-

Orkulíftækni, hreinsun útblásturs o.fl.

-

Heilbrigðistækni.

-

Rekstur frumkvöðlaseturs og tæknigarða.

Meginverkefni Iðntæknistofnunar
Iðntæknistofnun stundar efnamælingar fyrir iðnað og landbúnað og mælingar
tengdar umhverfisvöktun. Einnig mælingar í tengslum við rannsóknir á sviði
snefilefnagreininga, umhverfismála og efnaferla og veitir ráðgjöf um efnagreiningar
og umhverfis- og mengunarmælingar.
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Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Iðntæknistofnun veitir ráðgjöf og þjónustu á sviði efna-, umhverfis- og orkutækni. Smíðaðar eru frumgerðir í þrívíddarprentara fyrir hönnuði og fyrirtæki og
tjónagreiningar og prófanir framkvæmdar. Veittar eru leiðbeiningar um efnisgæði
og meðhöndlun efna. Stór þáttur á þessu sviði eru rannsóknir til að auka tækniþekkingu íslenskra fyrirtækja og vera í broddi fylkingar í nýsköpun með þátttöku í rannsóknarverkefnum, til dæmis á sviði örtækni og vetnistækni.
Iðntæknistofnun starfrækir miðstöð upplýsinga og þekkingarmiðlunar fyrir
frumkvöðla og fyrirtæki sem heitir Impra nýsköpunarmiðstöð. Þar veitir
stofnunin fyrirtækjum og frumkvöðlum hagnýtar upplýsingar um stofnun fyrirtækja

Ráðgjöf og þjónusta

og umbætur í rekstri. Impra starfrækir opin og sérsniðin námskeið eftir þörfum
frumkvöðla og stjórnenda fyrirtækja. Lögð er áhersla á þjónustu eins og tækniyfir-

Miðstöð upplýsinga

færslu í gegnum Evrópumiðstöð stofnunarinnar og þekkingaruppbyggingu og
fjárhagsaðstoð í gegnum sérverkefni.

Þekkingarmiðlun

Stofnunin starfrækir frumkvöðlasetur í tengslum við Impru nýsköpunarmiðstöð þar
sem frumkvöðla- og sprotafyrirtæki geta þróað starfsemi sína innan öflugs þekkingarumhverfis.
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Ávarp forstjóra

Loksins, loksins

Nú liggur fyrir að Iðntæknistofnun mun hætta starfsemi 31. júlí 2007, eftir nærri 30

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

ára starf. Það er okkur starfsmönnum Iðntæknistofnunar ánægja að sjá að ný lög
um Nýsköpunarmiðstöð Íslands gera ráð fyrir starfsemi sem byggir í öllum meginatriðum á hliðstæðri starfsemi og Iðntæknistofnun hefur staðið fyrir. Iðntæknistofnun
hefur starfað undir formerkjum þróunar, framleiðniaukningar og nýsköpunar og
leiðarljós okkar hefur verið að vinna að tæknirannsóknum og þróunarstarfi (vöruþróun)
sem leiðir til nýsköpunar og aukinnar framleiðni. Auk rannsókna og þróunarstarfsemi
vinnur Iðntæknistofnun að nýsköpun og aukinni framleiðni með fræðslu, handleiðslu,
rekstri frumkvöðlaseturs, ýmsum stuðningsverkefnum auk sölu á þjónustu sem ekki
er fyrir hendi á almennum markaði.

Þáttaskil 1. ágúst n.k
Þann 1. ágúst 2007 mun Nýsköpunarmiðstöð Íslands taka til starfa og verða horn-

Bætt samkeppnisstaða

steinar starfseminnar það starf sem Iðntæknistofnun og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins standa fyrir í dag. Ný stofnun heyrir undir yfirstjórn iðnaðarráðherra og

Spennandi verkefni

er hlutverk hennar að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði
í landinu. Samkvæmt lögunum felst í þessu:
-

miðlun þekkingar og stuðningsþjónusta fyrir frumkvöðla og sprota- og nýsköpunarfyrirtæki

-

að stunda tæknirannsóknir, þróun, greiningar, prófanir, mælingar og vottanir.

Fyrir okkur starfsmenn Iðntæknistofnunar staðfesta ný lög að tilraunin með stofnun
Impru nýsköpunarmiðstöðvar var rétt ákvörðun og er nú enn og aftur staðfest í lögum mikilvægt hlutverk hennar og einnig að aukin áhersla á tæknirannsóknir á nýjum
sviðum var rétt stefna.
Undirbúningur breytinga á starfsemi stofnunarinnar hefur tekið nærri þrjú ár og má
segja að starfsemin hafi mátt þola ákveðna óvissu þann tíma. Nú verður breyting
á, verkefnin fram undan eru spennandi og hlutverkið að styrkja samkeppnisstöðu
íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði í landinu er stórt og krefjandi verkefni.
Kveðja,
Hallgrímur Jónasson,
forstjóri Iðntæknistofnunar.
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Umhverfisstefna

Umhverfismar kmið 2007

Umhverfisstefna Iðntæknistofnunar

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Iðntæknistofnun leggur áherslu á umhverfismál og að hafa jákvæð áhrif á umhverfið
með starfsemi sinni. Stofnunin stuðlar að því að íslenskt atvinnulíf taki fullt tillit til
umhverfisáhrifa og verði þekkt fyrir ábyrga stjórnun umhverfismála.
Þetta er gert með því að:

Afkolun vegna aksturs
starfsmanna
Umhverfisverkefni

-

Allir starfsmenn séu meðvitaðir um áhrif starfa sinna á umhverfið.

-

Fylgjast með og stýra áhrifum starfseminnar á umhverfið.

-

Leggja áherslu á rannsóknir, fræðslu og ráðgjöf á sviði umhverfismála.

-

Vinna að rannsóknum og þróun á ferlum sem minnka álag á umhverfið.

-

Taka tillit til umhverfismála við innkaup á aðföngum.

-

Framfylgja viðeigandi lögum og reglugerðum á sviði umhverfismála.

-

Stuðla að stöðugum umbótum í umhverfismálum og birta auglýsingu þar
að lútandi í ársskýrslu Iðntæknistofnunar.

Þekking á sviði umhverfismála
Umhverfismarkmið Iðntæknistofnunar fyrir árið 2007
1. Draga úr pappírsnotkun um 1,5% á starfsmann (miðað við notkun 2006).
2. Að flestir starfsmenn hafi þekkingu á umhverfismálum og tileinki sér þau.
3. Að vera afkoluð stofnun vegna aksturs starfsmanna til og frá vinnu og í vinnutíma.
-

Afmarka land til trjáræktar og hefja undirbúning að gróðursetningu
trjáa í 18 ha. lands.

4. Að draga úr mengun vegna aksturs.
5. Að kaupa inn vörur þar sem horft er til vistferils vörunnar.
6. Að skrifa um umhverfismál í ársskýrslu stofnunarinnar.
7. Að minnka úrgangsmyndun.
8. Að setja upp áætlun til að lágmarka notkun spilliefna.
9. Umhverfisverkefni.
-

Að hvetja starfsmenn til að huga að umhverfismálum við lausn verkefna fyrir viðskiptavini stofnunarinnar.

-

Að umfangsmikil umhverfisverkefni á stofnuninni séu ekki færri en
10 á ársgrundvelli. Að kynna umhverfisvæna orku, og það sem er
að gerast á því sviði, á kaffistofukynningum, t.d. hugsanlega virkjun
sjávarfalla, lífvetni, vetni, og vindorku.

Markmið og árangur á árinu 2006
Gerð er verkáætlun sem unnin er til að ná markmiðum og stefnu stofnunarinnar
á hverju ári á sviði umhverfismála.
Sú nýbreytni var ákveðin á sviði umhverfismála á árinu að stefna að því að gera
stofnunina koltvísýringslausa stofnun. Þetta var tilkynnt á ársfundi stofnunarinnar
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Ár

2006 og einnig var kynnt samstarf stofnunarinnar á þessu sviði við Skógrækt

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Hafnarfjarðar. Nýjungin vakti mikla athygli enda er stofnunin fyrsta stofnunin eða
fyrirtæki hér á landi sem setur sér slík markmið.
Eins og endranær er hér uppgjör á markmiðum fyrir árið 2006 og umfjöllun um
verkefni sem unnið var að á árinu:
Eitt af meginmarkmiðum umhverfisáætlunar stofnunarinnar á síðustu árum hefur
verið að minnka pappírsnotkun. Umtalsverður árangur hefur náðst á því sviði
undanfarin ár. Árið 2004 minnkaði pappírsnotkunin um 19% og á árinu 2005
minnkaði hún um 10,2%. Markmið fyrir árið 2006 var að minnka pappírsnotkunina

Aukin starfsemi - meiri pappírsnotkun

um 0,5%. Því miður var því markmiði ekki náð þar sem notkunin jókst um 6,7%.
Stofnunin vinnur að þessu markmiði á margvíslegan hátt, svo sem með aðgerðum

Innkaup með hliðsjón af vistferli vara

eins og að:
-

Hvetja til notkunar á rafrænum fundargerðum, skýrslum og minnisblöðum.

-

Hvetja til notkunar á tölvu við stjórn funda, fundargerðir á fundum og við
almenna upplýsingamiðlun.

-

Kynna og hvetja starfsmenn til að prenta báðum megin á blöð þegar
prentuð eru stærri skjöl. Yfirfara og vekja athygli á skiltum við ljósritunarvélar
þar sem starfsmenn eru beðnir að ljósrita báðum megin á blöð.

-

Nota þá prentara sem prenta báðum megin.

-

Hvetja starfsmenn til að prenta ekki tölvupóst.

-

Yfirfara skilti við prentara og ljósritunarvélar þar sem starfsmenn eru hvattir
til að nota afgangspappír sem risspappír.

-

Skera úrgangspappír niður til notkunar í minnismiða.

Að hluta má rekja aukna pappírsnotkun til fleiri þátttakenda á námskeiðum stofnunarinnar og meiri útgáfu.
Eins og verið hefur voru markmið stofnunarinnar og áætlanir á sviði umhverfismála
kynnt starfsmönnum og þeir hvattir til að fylgja þeim eftir. Umhverfisstefna og
markmið stofnunarinnar eru innrömmuð og hengd upp til kynningar. Einnig er
vakin athygli á þeim á Fréttaverði stofnunarinnar og með því að bjóða upp á námskeið á þessu sviði.
Keypt er inn með hliðsjón af vistferli vara og er það orðin föst verklagsregla í innkaupum. Fjöldi umhverfisverkefna á árinu var mun meiri en stefnt var að.
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Skipurit Iðntæknistofnunar
Skipurit til og með september 2006:

Stjórn

Stjórnarformaður: Magnús G. Friðgeirsson

Forstjóri

Hallgrímur Jónasson

Framkvæmdastjóri

Gæðastjóri

Karl Friðriksson

Smári S. Sigurðsson

Tækniþróun og fræðsla

Fjármál
og rekstur
Fjármál o.fl.

Efnis- og
umhverfistækni

Matvælarannsóknir
Keldnaholti

IMPRA

Efnagreiningar
Keldnaholti

Nýsköpunarmiðstöð

Markaðsmál
Tölvuþjónusta

Upplýsingar
og þjónusta

Samstarf við RALA

Þekkingarsetur
Iðntæknistofnunar

Skipurit frá og með október 2006:

Stjórn

Stjórnarformaður: Magnús G. Friðgeirsson

Forstjóri

Hallgrímur Jónasson

Framkvæmdastjóri
Karl Friðriksson

Rekstrarsvið
Jón Hreinsson

Rannsóknir og þróunun

Tæknisvið

Nýsköpun og þekkingarmiðlun

Impra

Efnagreiningar

Ingólfur Ö. Þorbjörnsson

Berglind Hallgrímsdóttir

Hermann Þórðarson

Stjórn Iðntæknistofnunar:
Magnús G. Friðgeirsson, stjórnarformaður
Davíð Lúðvíksson
Bjarni E. Thoroddsen
Guðmundur Þ. Jónsson
Örn Friðriksson
Varastjórn:
Arinbjörn Vilhjálmsson, Haraldur Þ. Ólason,
Guðmundur Ásmundsson, Skúli Thoroddsen, Guðmundur Gunnarsson
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Þjónusta

Starfsemi deilda

Matra - Matvælarannsóknir Keldnaholti

Samstarfsverkefni Iðntæknistofnunar og Landbúnaðarháskóla Íslands á matvælasviði

Stiklað á stór u
Matra var samstarfsverkefni Landbúnaðarháskóla Íslands og Iðntæknistofnunar
á matvælasviði. Árið 2006 var síðasta árið sem Matra starfaði þar sem deildin var
lögð niður og sameinuð hinu nýja fyrirtæki Matís ohf.
Hjá Matra störfuðu átta manns og fimm fóru til Matís ohf en aðrir fóru til annarra
starfa. Hið nýja ríkisfyrirtæki yfirtók flest yfirstandandi verkefni sem unnin voru á
Matra og mun þeim ljúka á næstu árum.
Hlutverk:
Að rannsaka og þróa matvæli fyrir
íslenska neytendur og stuðla að vexti
og hagnaði meðal matvælaframleiðenda
og fyrirtækja í matvælaiðnaði.

Rekstrarárið 2006 reyndist mjög erfitt þegar upp var staðið því þrátt fyrir að tekju-

Meginverkefni:
Rannsókna- og þróunarverkefni.
Ráðgjöf og þjónusta.
Gagnagrunnur um efnainnihald matvæla.

sem Matra stóð að. Auk þess voru niðurstöður kynntar á veggspjöldum í greinum

Rekstur:
Tekjur: 51.819 þ.kr.
Gjöld: 64.935 þ.kr.
Afkoma: -13.116 þ.kr.
Markhópar: Kjötiðnaðarfyrirtæki, fiskvinnslufyrirtæki og önnur matvælafyrirtæki, samtök, stofnanir og opinberir
aðilar, innlendir og erlendir sjóðir.

Rannsókna- og þróunarverkefni

áætlun stæðist að mestu varð tap af rekstri deildarinnar.
Útgáfa
Á árinu 2006 voru átta skýrslur gefnar út um niðurstöður í rannsóknarverkefnum
sem birtar voru í ráðstefnuritum, m.a. riti Fræðaþings landbúnaðarins, í Bændablaðinu, Rannísblaði og Tæknipúlsinum auk fréttabréfa Matra.

Matra tók þátt í fjórum erlendum rannsóknar- og netverkefnum á árinu. Auk erlendu
verkefnanna tók Matra þátt í 21 innlendu rannsókna- og þróunarverkefni í samvinnu
við fyrirtæki og hagsmunasamtök.
Verkefnin voru tengd vinnslutækni, sjávarfangi og rannsóknum á landbúnaðarafurðum.

Fjöldi starfsmanna: 8

Kjötrannsóknir

Forstöðumaður:
Dr. Magnús Guðmundsson

Unnið var að kjötmatsverkefnum, m.a. var gerð úttekt á rafrænu kindakjötsmati í
samvinnu við nýsjálenskt fyrirtæki og munu endanlegar niðurstöður liggja fyrir á
árinu 2007.

Tekjuskipting:

Byrjað var á verkefni um áhrif kælingar á meyrni dilkakjöts, þar sem rannsökuð
eru áhrif kælingar í kjötsal á meyrni kjötsins. Vegna kröfu um aukin afköst hefur
kælihraði aukist í kjötsal og getur það haft í för með sér að kjötið verður ekki eins
meyrt. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að kælihraðinn sé í takt við sýrustigsfallið
svo að sem bestur árangur náist. Niðurstöður eru væntanlegar á árinu 2007.
Á árinu 2006 lauk verkefni um sölu sveitamatar frá bænum Smyrlabjörgum. Gerð
var úttekt á möguleikum á framleiðslu sveitamatar sem seldur verður ferðamönnum
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á staðnum, Í úttektinni var m.a. tekið tillit til reglugerða, tækjaþarfa, tiltæks hráefnis
og nauðsynlegrar framleiðslukunnáttu.
Um haustið 2005 hófst verkefnið Háþrýstimeyrnun í samvinnu við Marel, sem
Tækniþróunarsjóður styrkir, og lýkur því á fyrri hluta ársins 2007. Gerðar eru rannsóknir á áhrifum háþrýstimeðhöndlunar á meyrni með það í huga að auka meyrni
kjöts úr mismunandi vöðvum.
Fiskafurðir
Unnið var í tveimur síldarverkefnum um bætt gæði síldar til manneldis í norrænu
verkefni sem hefur verið í gangi í síðan 2003 og öðru innlendu verkefni er varða

Samvinna við Marel

mælingar á geymsluþoli og öðrum gæðaþáttum.
Verkefni á sviði loðnubræðslu
Verkefnið Notkun háorkurafpúlsa í loðnubræðslum hófst aftur haustið 2005 og

Andoxunarvirkni grænmetis

lauk því á árinu 2006. Það fjallaði um notkun háorku rafpúlsa til að sprengja frumur
en við þá meðhöndlun er mögulegt að ná lýsi úr bræðslufiski við tiltölulega lágt
hitastig sem er til mikilla bóta ef nýta á lýsið til manneldis.
Verkefnið Hágæðakalk úr kúskel, sem unnið er í samvinnu við Íslenskan kúfisk
ehf. á Þórshöfn, er enn í fullum gangi. Tekist hefur að yfirstíga allar hindranir hvað
varðar framleiðslu á hágæðasjávarkalki og er nú leitað leiða til að koma vörunni
á markað.
Verkefnið Áhrif háþrýstings á listeríu í laxi fór af stað á árinu 2005 og lýkur því
árið 2007. Listeríusmit hefur lengi verið vandamál í laxaafurðum. Með því að
meðhöndla laxaafurðir með háþrýstingi má mögulega koma í veg fyrir listeríusmit
og tryggja þar með öryggi neytenda.
Grænmeti, korn og mjólkurvörur
Unnið var að mælingum á andoxunarvirkni grænmetis og var skýrsla gefin út á
vegum Matra um samanburð milli íslensks og bresks grænmetis.
Í verkefni um akrýlamíð, sem er norrænt samstarfsverkefni, voru gerðar tilraunir
með bökun til að rannsaka myndun akrýlamíðs við mismunandi hitastig. Þessu
verkefni lýkur árið 2007. Akrýlamíð er efni sem hugsanlega getur haft áhrif á heilsu
fólks.
Á árinu 2006 hófust rannsóknir á íslenskum byggafurðum hjá Matra m.t.t. hollustuafurða sem finna má í byggi, þ.á.m. andoxunarefni.
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Skyr
Verkefni um rannsóknir á skyri hófst í nóvember 2005. Rannsökuð voru áhrif hráefnis- og vinnsluþátta á eiginleika skyrs með það að markmiði að auka nýtingu
og gæði í skyrframleiðslu. Verkefninu lauk með meistaraprófsritgerð Guðmundar
Guðmundssonar í mars 2007.
Gagnagrunnur á matvælasviði
Styrkur til vinnu við íslenska gagnagrunninn um efnainnihald matvæla, ÍSGEM,
var enginn. Engu að síður var unnið af krafti við að uppfæra og betrumbæta
grunninn enda er hann mjög mikilvægur til hvers kyns fræðslu og næringarfræðilegra
rannsókna.

Eiginleikar skyrs
Íslenskur gagnagrunnur
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Efnagreiningar á Keldnaholti

Samstarfsver kefni Iðntæknistofnunar og Landbúnaðarháskóla Íslands í efnagreiningum

Stiklað á stór u

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Á árinu 2006 voru, eins og áður, stærstu mælingaverkefnin umhverfis- og mengunarmælingar og mælingar á snefilefnum í fóðri auk tilfallandi efnagreininga af fjölmörgu
tagi.
Megin- og snefilefnagreiningar
Verkefni fyrir Hafrannsóknastofnun, rannsóknir og mælingar á hrefnu, hófst árið
2006 og verður því sinnt af þunga árið 2007. Yfirmarkmið er að auka þekkingu á
líffræði og fæðunámi hvalategunda við Ísland til bættrar auðlindastjórnunar sem
Hlutverk:
Stunda þjónustumælingar og efnarannsóknir á sviði landbúnaðar, iðnaðar og
umhverfismála.

byggir á vistfræðilegri nálgun (líffræðileg fiskveiðistjórnun). Rannsökuð verður

Meginverkefni:
Efnagreiningar meginefna og snefilefna,
umhverfisvöktun, rannsóknir og ráðgjöf.

Til þess að ná þessum markmiðum verða gerðar mælingar af ýmsu tagi. Mæld

Rekstur:
Tekjur: 70.655 þ.kr.
Gjöld: 72.590 þ.kr.
Afkoma: -1.935 þ.kr.
Markhópar: Opinberar rannsóknastofnanir og eftirlitsaðilar, stóriðja, orkuveitur,
verktakar, iðnfyrirtæki og verkfræðistofur.

og blóði, mæld D og L form aspartínsýru í augnlinsum til aldursákvörðunar, fitusýrur

heilsa hrefnunnar og heilnæmi afurða, áætlun verður gerð á fæðunámi hrefnustofnsins á Íslandsmiðum og staða í fæðukeðju rannsökuð.

verða orku- og aðskotaefni í fæðu, stöðugar samsætur C og N, lífræn snefilefni
og málmar í ýmsum vefjum hrefnu, eins og í húð, fitu, kjöti, lifur, nýrum, beinum
í spiki og fæðu, PCB, pláguefni, PCDD og PBDE. Mælingar á þessum efnum í
fæðu og dýri, ásamt upplýsingum um aldur og vaxtarhraða, gefa möguleika á mati
á fæðunámi. Notast verður við fjölbreytulíkan við gerð þessa mats.
Umhverfisvöktun og mengunarmælingar
Lokið var stóru umhverfismatsverkefni varðandi losun skolps í sjó frá Reykjavík

Fjöldi starfsmanna: 8

og áhrif þess á viðtaka í Faxaflóa. Verkefnið fól í sér mat á umhverfisáhrifum
losunarinnar, líkanagerð um setflutninga, vatnsskipti og strauma, afdrif efnisþátta

Forstöðumaður:
Hermann Þórðarson

skolps og skammtíma- og langtímaáhrif á lífríki í nánd og fyrnd.
Einnig var unnin loftdreifingarspá vegna dreifingar á kvikasilfri frá líkbrennslu í
Reykjavík þar sem lagt var til grundvallar líkan að líklegum breytingum á fjölda
kvikasilfursfyllinga á næstu áratugum. Byggt var á gögnum frá Norðurlöndum og

Tekjuskipting:

hugsanleg frávik hérlendis metin út frá fyrirliggjandi gögnum.
Þá voru unnin fjölmörg mælingaverkefni á sviði umhverfisvöktunar og mengunarmælinga. Umhverfisvöktunin felur í sér m.a. mælingar á flúor, brennisteinstvíoxíði
og snefilefnum í lofti og gróðri í kringum álver Alcans, Alcoa og Norðuráls auk
mælinga í ferskvatni.
Efnagreiningar Keldnaholti gerðu á árinu 2004 samning við Alcoa/Bechtel um
uppbyggingu þriggja mælingastöðva kringum fyrirhugað álver Fjarðaáls í Reyðarfirði.
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Í stöðvunum er sjálfvirkur mælibúnaður til mælinga á flúor, brennisteinstvíoxíði og

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

svifryki og til að safna úrkomu, auk þess sem vindátt, vindhraði, hita- og rakastig
og úrkomumagn er mælt. Fjórða stöðin bættist við á árinu 2006 og höfðu Efnagreiningar á Keldnaholti umsjón með því verki.

Þjónusta við Alcan, Alcoa og
Norðurál
Sjálfvirkar mælingar
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Efnis- og umhverfistæknideild
Þekking á sviði umhverfismála

Stiklað á stór u

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Heiti Efnis- og umhverfistæknideildar breyttist á árinu 2006 í Tæknisvið Iðntæknistofnunar. Er það til marks um breyttar áherslur sem felast helst í að sviðið á að
þjónusta atvinnulífið með tækni á þeim sviðum sem atvinnulífið kallar eftir hverju
sinni. Sem lið í þessari stefnumörkun voru sérstaklega valin áherslusvið en þau
eru orkulíftækni, heilsutækni, örtækni, umhverfistækni og efnis- og framleiðslutækni.
Mörg ný verkefni voru sett í gang og var sérstaklega ánægjulegt að sjá örtækni
tengda heilsutækni sem vaxandi starfsvið eftir uppbyggingu undanfarinna ára.
Samstarf við Pera Innovation Comapany í Englandi í gegnum I-Net samstarf skilaði
Hlutverk:
Að stuðla að tækniþróun og nýsköpun
í atvinnulífinu með þjónustu, ráðgjöf,
rannsóknum og þróun á tæknisviðum
sem atvinnulífið sækist eftir þjónustu á.
Áhersla er lögð á samstarf við erlendar
sem innlendar þekkingarstofnanir og
tækniyfirfærslu frá vísindum til vettvangs
atvinnulífsins.

þremur Evrópuverkefnum á deildina. Þessi verkefni eru tímamót fyrir sviðið þar
sem aldrei hefur verið meiri möguleiki til vaxtar og þekkingarsköpunar en það sem
fæst í gegnum þessi verkefni sökum stærðar þeirra, samstarfs og fjármögnunar.
Miklar vonir eru bundnar við áframhaldandi samstarf við Pera og þær stofnanir
aðrar sem mynda I-Net samstarfið.
Á árinu voru gerðar breytingar á starfsemi deildarinnar á sviði þjónustu og prófana
með tilliti til þarfa atvinnulífsins en það er vinna sem ávallt verður að vera í gangi

Meginverkefni:
Rannsóknir, prófanir og tjónagreiningar,
ráðgjöf, eftirlit og mælingar ýmissa efna
og eðliseiginleika.

til að tryggja að verkefnin þjónusti sem best atvinnulífið og uppbyggingu þess. Í
sama tilgangi var unnið að því að efla samstarf við Háskólann í Reykjavík og
Háskóla Íslands.

Rekstur:
Tekjur: 95.241 þ.kr.
Gjöld: 95.620 þ.kr.
Afkoma: -379 þ.kr.
Fjöldi viðskiptavina: 500
Markhópar: Íslenskt atvinnulíf, þar með
talin sprotafyrirtæki, frumkvöðlar og
fyrirtæki auk annarra er hafa áhrif á þróun atvinnulífs, svo sem stjórnvöld og
sjóðir.

Áherslur á tækjauppbyggingu héldu áfram á árinu og voru verulegir fjármunir settir
í uppbyggingu tækja og aðstöðu á Iðntæknistofnun og Raunvísindastofnun Háskóla
Íslands í gegnum átak Örtæknivettvangs og með styrk frá Tækjasjóði Rannsóknarsjóðs. Uppbygging á tækjum og aðstöðu hefur verið með áherslu á greiningartækni/smásjártækni. Við lok ársins var deildin komin með AFM (Atomic Force
Microscope) og SEM (Scanning Electron Microscope) auk ljósgreinis. Þessi tæki
eru þau einu sinnar tegundar hér á landi. Unnið er að kaupum á þrívíðum skanna
sem greinir þrívíða byggingu efna með röntgengeislum og verður með því tæki
mögulegt að greina smásæja byggingu efnis án þess að taka úr því sýni og setja

Fjöldi starfsmanna: 16

í smásjá. Uppbygging nýs sviðs á sviði heilsuverkfræði við Háskóla Reykjavíkur

Forstöðumaður:
Ingólfur Ö. Þorbjörnsson

opnar möguleika á auknu samstarfi við háskólann. Mikilvægt er fyrir svið eins og
Tæknisvið að efla tengsl við þetta nám og stuðla þannig að samnýtingu tækja,

Tekjuskipting:

auk þekkingaruppbyggingar.
Á sviði umhverfistækni hefur Tæknisvið byggt upp þekkingu og færni sem miðar
að skoðun heildaráhrifa ýmiss konar framleiðslu/vöru á umhverfið með svokallaðri
vistferilsgreiningu (LCA  Life Cycle Analysis). LCA-greiningar hafa aukist mjög
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mikið í tengslum við greiningu ferla þar sem skoðuð eru áhrif einstaka hluta

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

vöruferlisins frá hráefni til endurnýtingar.
Nýting innlendra orkugjafa til að draga úr hlutfalli innflutts eldsneytis hafa skipað
veglegan sess hjá Tæknisviði á árinu. Unnið hefur verið að frumkönnun þess að
skoða möguleika hérlendis til að framleiða eldsneyti á farartæki í stað innflutts
jarðefnaeldsneytis. Þannig væri hægt að nýta sorp, heyrúllur eða aðra hérlenda
framleiðslu til að framleiða etanól eða dísilolíu. Einnig eiga sér stað þreifingar um
umfangsmikla framleiðslu á lífmassa úr jarðhitagösum og væri hægt að nýta slíkt
til framleiðslu eldsneytis auk annarra afurða.

Áframhaldandi tækjauppbygging
Vistferilsgreiningar
Innlendir orkugjafar
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Þekkingarsetur Iðntæknistofnunar

Þekkingar setrið var sameinað starfsemi Impr u
nýsköpunar miðstöðvar síðari hluta ár sins 2006

Stiklað á stór u

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Umfang starfseminnar
Samhliða skipulagsbreytingu á stofnuninni undir lok ársins var ákveðið að sameina
starfsemi Þekkingarsetursins og Impru nýsköpunarmiðstöðvar. Jafnframt var
ákveðið að markaðssetja námskeiðshald, útgáfu og gerð kennsluefnis undir nafni
Impru nýsköpunarmiðstöðvar.
Í upphafi árs 2006 var haldið áfram að vinna að nýjungum og breyttum áherslum
í námskeiðsframboði.
Hlutverk:
Þekkingarsetur Iðntæknistofnunar starfar
bæði sem verktaki og frumkvöðull að
miðlun þekkingar. Það þróar og skipuleggur námskeið og vinnustofur í tengslum við atvinnulífið og aðra viðskiptavini.

Ný námskeið voru hönnuð fyrir nýja markhópa. Fjárfest var í búnaði til að koma
þekkingu og námskeiðum á framfæri á Netinu með hjálp beinstreymismiðlunar
(e.video streaming). Nýjungin var kynnt fjölmörgum aðilum sem hafa sýnt þessum
möguleika mikinn áhuga. Fyrsta námskeiðið í þessu formi var síðan kynnt undir
lok ársins en það nefnist Rekstrarform fyrirtækja, vefnám um vinnuferli við stofnun

Megin námsbrautir:
Athafnabraut, réttindabraut, starfsnámsbraut, stjórnunarbraut, upplýsinga- og
miðlunarbraut.

fyrirtækja. Í dag geta allir sem hyggjast stofna fyrirtæki fengið hagnýtar upplýsingar
um hvernig á að standa að stofnun fyrirtækja, hvar og hvenær sem er, þeim að
kostnaðarlausu svo framarlega sem viðkomandi hefur aðgang að Netinu.
Deildin sá um margvíslega útgáfu eins og áður.

Rekstur:
Tekjur: 37.575 þ.kr.
Gjöld: 35.984 þ.kr.
Afkoma: 1.591 þ.kr.
Fjöldi þátttakenda á námskeiðum: 844
Markhópar: Stjórnendur og starfsfólk
fyrirtækja og verktakar.

Nefna má hefðbundin störf, eins og hönnun og umbrot á fréttablaði Iðntæknistofnunar
og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og svo enn frekari nýjungar, eins og
útgáfu á DVD-diski með fyrirlestrum um klasa með Ifor Ffowcs-Williams frá Cluster
Navigators. Deildin hélt úti bæði útgáfu og þjónustu fyrir áhugafólk um stjórnun
á vefsíðu sinni. Þar var að finna umfjöllun um bækur og greinar um straumlínu-

Fjöldi starfsmanna: 6

stjórnun, stefnumótun og framtíðarfræði, hagnýt viðmið (e.benchmarking), klasa
(e.cluster) og vöruþróun. Þessi umfjöllun er nú á síðu Impru (sjá www.impra.is).

Forstöðumaður:
Karl Friðriksson

Einnig var á árinu stofnuð sérstök vefsíða fyrir vinnuvélanámskeið stofnunarinnar
sem er fréttamiðill þeirra sem starfa á vinnuvélum.

Tekjuskipting:

Alls voru 844 þátttakendur á námskeiðum Þekkingarsetursins árið 2006 og var
það þó nokkur aukning frá árinu 2005.
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Impra nýsköpunarmiðstöð

Impr a nýsköpunar miðstöð og Þekkingar setur Iðntæknistofnunar vor u sameinuð síðari hluta ár sins
2006
Stiklað á stór u

Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík

Hlutverk
Impra nýsköpunarmiðstöð er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla
og fyrirtæki á Íslandi. Þar hafa frumkvöðlar og stjórnendur sprotafyrirtækja aðgang
að fjölbreyttri þjónustu og stuðningsverkefnum sem hafa það meginmarkmið að
hvetja til nýsköpunar og framgangs nýrra viðskiptahugmynda.
Impra er framvörður í stuðningi við nýsköpun á landinu öllu, þar sem megináhersla
er lögð á að styrkja atvinnulíf með því að auka þekkingu og hæfni. Impra þróar
Hlutverk:
Miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir
frumkvöðla og lítil og meðalstór fyrirtæki
á Íslandi.

og rekur stuðningsverkefni sem taka á afmörkuðum þáttum í starfi lítilla og meðal-

Meginverkefni:
Upplýsingaþjónusta og handleiðsla.
Þjónusta við frumkvöðla og fyrirtæki.
Þróun og rekstur stuðningsverkefna.
Þjónusta við konur í atvinnurekstri.
Frumkvöðlasetur.
Brautargengi.
Evrópuverkefni.
Tækniyfirfærsla.
Tæknivöktun.

stöðvar í Reykjavík og á Akureyri.

stórra fyrirtækja, s.s. vöruþróun, nýsköpun, markaðsmálum og tækniyfirfærslu.
Impra sinnir frumkvöðlum og fyrirtækjum um land allt gjaldfrjálst og er með starfs-

Hlutverk Impru er að:
-

Eiga frumkvæði að samstarfi þeirra opinberu aðila sem mynda stoðkerfi
nýsköpunar fyrir atvinnulífið.

-

Móta og reka sértæk stuðningsverkefni sem stuðla að bættum rekstri lítilla
og meðalstórra fyrirtækja og framgangi nýrra viðskiptahugmynda.

Rekstur:
Tekjur: 186.105 þ.kr.
Gjöld: 184.840 þ.kr.
Afkoma: 1.265 þ.kr.
Markhópar: Frumkvöðlar, lítil og meðalstór fyrirtæki, ráðgjafar, konur, sjóðir og
stjórnvöld.

-

Starfrækja frumkvöðlasetur.

-

Miðla hagnýtri þekkingu um stofnun og rekstur fyrirtækja.

-

Vera tengiliður við þá sem stunda grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir
sem leitt geta til nýsköpunar í atvinnulífinu.

-

Miðla þekkingu um innlendar og erlendar tækninýjungar og aðgerðir sem
auka framleiðni.

-

Beita sér fyrir hagnýtingu vísindalegrar þekkingar.

-

Aðstoða við öflun framtaksfjármagns til verkefna sem stuðla að nýsköpun

Fjöldi starfsmanna: 13

og aukinni verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
-

Framkvæmdastjóri:
Berglind Hallgrímsdóttir

Eiga aðild að sprotafyrirtækjum sem Iðntæknistofnun hefur tekið þátt í að
þróa.

-

Tekjuskipting:

Annast samstarf við innlendar og erlendar stofnanir sem gegna sambærilegu
hlutverki.

Impra á Akureyri
Á Akureyri hefur Impra, með öflugum hætti, rekið stuðningsverkefni sem stuðla
að þróun og nýsköpun í starfandi fyrirtækjum á landsbyggðinni. Þar hefur líka
verið unnið að eflingu og þróun klasasamstarfs, samstarfi við Vaxtarsamninga um
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land allt sem og samstarfi við atvinnuþróunarfélög. Fjórir starfsmenn Impru starfa
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á Akureyri.
Sameining Impru nýsköpunarmiðstöðvar og Þekkingarseturs
Á árinu voru Impra nýsköpunarmiðstöð og Þekkingarsetur Iðntæknistofnunar sameinuð. Með sameiningu starfseminnar næst aukinn slagkraftur í fræðslustarfi í
þágu atvinnulífsins.
Handleiðsla
Handleiðsla er gjaldfrjáls þjónusta sem Impra nýsköpunarmiðstöð býður öllum
frumkvöðlum og stjórnendum lítilla fyrirtækja. Handleiðsla er mikilvægur þáttur í

Sameining tveggja deilda

kjarnastarfsemi Impru en um 4.500 einstaklingar nýta sér þjónustuna árlega. Auk
þess er um 11.000 styttri fyrirspurnum svarað í gegnum síma eða með tölvupósti.

Gagnvirk handleiðsla
Frumkvöðlar á landsbyggðinni

Markmið verkefnisins eru að:
-

Veita frumkvöðlum og fyrirtækjum víðtæka handleiðslu við þróun viðskiptaog vöruhugmynda.

-

Veita stuðning við stofnun eða rekstur fyrirtækis.

-

Stuðla að aukinni þekkingu á gerð og mikilvægi viðskiptaáætlana.

-

Styðja frumkvöðla og stjórnendur lítilla fyrirtækja við framkvæmd afmarkaðra
verkefna.

Gagnvirk handleiðsla og upplýsingaþjónusta á heimasíðu
Gagnvirk handleiðsla er útfærsla á handleiðsluþjónustu Impru en um er að ræða
þjónustu sem stendur til boða á heimasíðu Impru. Heimasíðan er í stöðugri þróun
enda er hún mikilvægt tæki til að færa þjónustu Impru nær viðskiptavinum.
Gagnvirkni heimasíðunnar felst í áherslu á að bjóða upp á margs konar hagnýt
tæki sem viðskiptavinir geta notað við hina ýmsu áfanga í stofnun og rekstri fyrirtækja, bjóða viðskiptavinum að senda inn fyrirspurnir og styrkumsóknir og að veita
handleiðsluþjónustu í gegnum heimasíðuna.
Frumkvöðlastuðningur
Frumkvöðlastuðningi er ætlað að styðja við bakið á frumkvöðlum á landsbyggðinni
sem eru að fara af stað með nýjar hugmyndir og aðstoða þá með handleiðslu og
fjárstuðningi. Mikill áhugi er hjá frumkvöðlum á verkefninu og hafa þeir verið duglegir að nýta sér báða þætti þjónustunnar. Alls bárust um 54 umsóknir á árinu en
20 verkefni hlutu styrk. Frumkvöðlastuðningi er einungis úthlutað til frumkvöðla
og verkefna sem staðsett eru á landsbyggðinni.
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Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum: Stjórnendur fyrirtækja í hefðbundnum atvinnugreinum skortir oft tíma og reynslu til að vinna að nýsköpun og markaðssókn. Með
þátttöku í verkefninu fá þeir aðstoð við uppbyggingu og útfærslu aðgerða sem
geta skilað betri árangri í rekstri. Áhersla er lögð á nýsköpun, vöruþróun og markaðssókn og vinnan í hverju þátttökufyrirtæki er sniðin sérstaklega að þörfum þess.
Þróun í starfandi fyrirtækjum: Verkefnið byggir á áralangri reynslu Impru af
rekstri vöruþróunarverkefna. Með þróun í starfandi fyrirtækjum er átt við það ferli
sem á sér stað frá því að hugmynd vaknar þar til afurð er markaðshæf.

Úttekt Félagsvísindastofnunar
Skrefi framar: Verkefnið er ætlað fyrirtækjum sem stefna að aukinni markaðssetn-

Samstarf í samkeppni

ingu eða útrás. Það er opið fyrirtækjum úr öllum starfsgreinum, þ.m.t. þjónustugreinum, sjávarútvegi og hver kyns framleiðslu. Verkefnið felst í styrk til fyrirtækja til

Vaxtarsamningar

að standa straum af kostnaði vegna vinnu aðkeypts ráðgjafa og í handleiðslu og
eftirfylgni verkefnisstjóra Impru.
Árangur verkefna Impru á landsbyggðinni
Til þess að leggja mat á árangur stuðningsverkefna sem Impra rekur á landsbyggðinni
var Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fengin til að vinna könnun meðal þátttakenda. Niðurstöður þeirrar könnunar sýna með óyggjandi hætti að stuðningsverkefni Impru hafa afgerandi áhrif á marga þætti sem varða nýsköpun og framþróun
fyrirtækja á landsbyggðinni og hafa þegar skilað miklum árangri.
Klasar, samstarf í samkeppni
Á undanförnum árum hefur Impra unnið að því að afla víðtækrar þekkingar á sviði
klasa og að byggja upp tengsl við hagsmunaaðila klasaverkefna, bæði hérlendis
og erlendis. Impra mun áfram leggja áherslu á eflingu fræðslu og innleiðingu klasaverkefna og styðja við verkefni sem lúta að klasasamstarfi um allt land. Í tengslum
við þetta starf hefur Impra, ásamt Byggðastofnun, unnið að samstarfsverkefni um
uppbyggingu klasa og tekið þátt í starfi Vaxtarsamninga víða um land.
Brautargengi
Brautargengi er námskeið fyrir konur sem vilja hrinda viðskiptahugmyndum sínum
í framkvæmd. Um er að ræða 75 klukkustunda námskeið sem stendur í 15 vikur.
Kennsla felst í fyrirlestrum, verkefnavinnu, heimaverkefnum og handleiðslu. Kennarar eru sérfræðingar á hverju sviði og áhersla er lögð á að nemendur öðlist tengsl
við atvinnulífið í gegnum fyrirlesara, leiðbeinendur og aðra þátttakendur. Inntökuskilyrði er að þátttakendur hafi viðskiptahugmynd og meðan á námskeiðinu stendur
vinna þeir fullbúna viðskiptaáætlun um þá hugmynd.
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hófst árið 1996. Í könnun á árangri Brautargengis, sem gerð var á árinu 2005,
kom í ljós að 55% kvenna sem lokið höfðu Brautargengisnámi eru með fyrirtæki
í rekstri. Brautargengi er mikilvægt framlag til atvinnuuppbyggingar um allt land,
ekki síst á landsbyggðinni. Frá árinu 2003 hafa námskeið verið haldin í Reykjavík,
á Akureyri, Sauðárkróki, Egilstöðum, Blönduósi, Ísafirði, Selfossi, í Vestmannaeyjum,
á Hólmavík og í Vík í Mýrdal en Brautargengiskonur hafa komið frá alls 24 bæjarog sveitarfélögum.
Vaxtarsprotar
Vaxtarsprotar er samstarfsverkefni Impru og Framleiðnisjóðs landbúnaðarins sem

Samstarf við Framleiðnisjóð
landbúnaðarins

hefur það markmið að hvetja til og styðja við fjölbreytta atvinnusköpun í sveitum.
Verkefnið, sem byggir á fræðslu, einstaklingsbundinni handleiðslu og fjárhagslegum

Tækni- og rannsóknarsamstarf

stuðningi, nær til landsins alls en unnið er innan ákveðinna svæða hverju sinni.
Valin hafa verið tvö svæði þar sem verkefninu verður hrundið af stað í byrjun árs
2007. Svæðin eru annars vegar Suðurland og hins vegar Húnavatnssýslur og
Strandir og eru þau skilgreind með tilliti til starfssvæða Búnaðarsambandanna.
Útfærsla og framkvæmd er unnin í samstarfi við ráðunauta og atvinnuráðgjafa á
viðkomandi svæðum. Verkefnið er opið öllum íbúum í sveit, óháð eðli viðskiptahugmynda, atvinnugreinum, eða reynslu þátttakenda á sviði atvinnurekstrar. Íbúar
minni þéttbýliskjarna geta einnig tekið þátt í ákveðnum hlutum verkefnisins.
Frumkvöðlasetur Impru
Á Frumkvöðlasetri Impru starfa sprotafyrirtæki að nýsköpun og þróun. Árangur
Frumkvöðlaseturs Impru er mjög góður en mikill meirihluti þeirra hugmynda sem
þar hafa verið hýstar hafa náð árangri og ekkert fyrirtæki sem þar hefur dvalið
hefur orðið gjaldþrota.
Evrópumiðstöð
Evrópumiðstöð Impru vinnur að nokkrum evrópskum og norrænum samstarfsverkefnum sem eiga það sammerkt að stuðla að nýsköpun og tækniyfirfærslu.
Tæknivöktun er ný þjónusta sem Evrópumiðstöð býður nú upp á. Kjarni starfsemi
Evrópumiðstöðvarinnar felst í að aðstoða fyrirtæki, frumkvöðla og stofnanir við að
koma á tækni- eða rannsóknarsamstarfi við evrópsk fyrirtæki í gegnum þátttöku
miðstöðvarinnar í svokölluðu Innovation Relay Center samstarfi Evrópusambandsins.
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Fjármála- og rekstrarsvið

Síðari hluta ár s var sviðinu br eytt í Rekstr ar svið
Iðntæknistofnunar

Stiklað á stór u
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Skipulagsmál
Samhliða sameiningu matvælasviðs stofnunarinnar við starfsemi Matís ohf var
gerð breyting á skipuriti stofnunarinnar undir lok ársins. Jafnframt var stefnumótun
stofnunarinnar endurmetin og nýjar áherslur settar fram á einstaka sviðum. Meðal
þessara breytinga var að fjármálasviði stofnunarinnar var breytt í rekstrarsvið Iðntæknistofnunar.
Karl Friðriksson, markaðs- og framkvæmdastjóri stofnunarinnar tók við starfi forHlutverk
Fjármála- og rekstrarsvið er miðlæg
þjónustueining og felast meginverkefnin
í stoðhlutverki fyrir aðrar deildir Iðntæknistofnunar.

stöðumanns sviðsins.

Meginverkefni:
Fjármál, bókhald, innkaup, starfsmannastjórnun, markaðsmál, húseign
og húsbúnaður, móttaka og símsvörun,
tölvuþjónusta og upplýsingakerfi, gæðastjórnun.

hefur um árabil notað verkefnabókhald fyrir öll verkefni sem unnin eru á stofnuninni.

Fjármál og bókhald
Á Iðntæknistofnun er lögð áhersla á að nýta bókhaldslegar upplýsingar til stjórnunar
og eru því stjórnendaupplýsingar í brennidepli á hverjum tíma. Iðntækistofnun
Notað er samhæft kerfi sem spannar allt ferlið frá áætlun til rekstrarlegrar niðurstöðu
og eftirlits. Í hverjum mánuði er rekstur stofnunarinnar gerður upp miðað við áætlun,
farið yfir stöðu einstakra deilda og brugðist við frávikum.
Markaðsmál

Rekstur:
Tekjur: 146.165 þ.kr.
Gjöld: 126.968 þ.kr.
Afkoma: 19.197 þ.kr.
Fjármála- og rekstrarsviði er hvorki ætlað
að sýna halla né tekjuafgang. Mismun
tekna og gjalda er ráðstafað í vara- og
verkefnasjóð stofnunarinnar.

Markaðsmál Iðntæknistofnunar skiptast í innri markaðssetningu, sem beinist að
því að veita starfsmönnum upplýsingar og ráðgjöf við kynningu á verkefnum og
starfsemi einstaka deilda, og svo markaðssetningu sem beinist út á við, að einstaka
markhópum stofnunarinnar.
Fréttablaðið Tæknipúlsinn er einn af meginmiðlum stofnunarinnar til að koma á
framfæri fréttum af starfseminni og árangri verkefna starfsmanna. Tæknipúlsinn

Fjöldi starfsmanna: 8

kom þrisvar út á árinu en hann er gefinn út í samvinnu við Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins. Jafnframt var gefinn út Vefpúls stofnunarinnar en það er

Forstöðumenn:
Smári S. Sigurðsson/Karl Friðriksson

rafrænt fréttablað sem gefið er út nokkrum sinnum á ári eftir þörfum. Vefpúlsinum
er ætlað að kynna einstök mál, svo sem ráðstefnur, fundi eða útgáfu og aðra
viðburði.

Tekjuskipting:

Heimasíða stofnunarinnar hefur jafnframt mikla þýðingu við að koma á framfæri
fréttum af starfseminni auk þess að vera þekkingarmiðill til viðskiptavina um ýmis
mál stofnunarinnar. Á árinu voru gerðar margvíslegar umbætur á heimasíðunni
til þess að hún þjónaði betur tilgangi sínum sem öflugur miðill. Þessar breytingar
tóku ekki síst mið af þeim breytingum sem áttu sér stað á skipulagi og starfsemi
stofnunarinnar á síðari hluta árisins.
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Unnið var að ýmsum sérverkefnum á sviði kynningar og fræðslu á árinu. Verkefnið
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Vísindi á vettvangi var starfrækt í samvinnu við Rannís en það er ætlað elstu
bekkjum í grunnskóla. Kynntar voru niðurstöður um samkeppnishæfni þjóða í
tengslum við samstarf stofnunarinnar við World Economic Forum. Í þessu sambandi
má sérstaklega nefna útgáfuna Samkeppnistaða þjóða - Ísland í alþjóðlegum
samanburði. Þetta rit koma út á sama tíma og Micheal E. Porter, frumkvöðull að
World Economic Forum, kom til landsins. Staðið var að ýmsum öðrum kynningum
og greinaskrifum í blöð og tímarit ásamt útgáfu á vegum stofnunarinnar.
Eins og áður fékk stofnunin heimsókn fjölda nemendahópa sem vildu kynnast
starfsemi hennar. Þær heimsóknir tengjast ekki síst verkefnum þessara hópa á

World Economic Forum

sviði nýsköpunar og hönnunar.

Vottun samkvæmt ISO 9001

Innra starf og gæðastjórnun
Lögð var áhersla á að efla upplýsingastreymi til starfsmanna á árinu. Reglulega
voru haldnar kaffistofukynningar. Þetta árið var þeim skipt upp í tvo hluta. Annars
vegar kynningar undir þemanu Nágrannar og vildarvinir, þar sem meðal annars
frumkvöðlafyrirtæki á Frumkvöðlasetri Impru kynntu starfsemi sína, og hins vegar
hefðbundnar kaffistofukynningar, þar sem starfsmenn og utanaðkomandi aðilar,
sem tengdust á einn eða annan hátt starfsemi stofnunarinnar, kynntu verkefni sín.
Á síðari hluta ársins var starfsmannahandbók stofnunarinnar endurskoðuð og
síðan gefin út í byrjun árs 2007.
Starfsmannafundir voru haldnir nokkuð reglulega auk þess sem Fréttavörður og
innra net stofnunarinnar voru nýtt til að koma á framfæri upplýsingum til starfsmanna.
Eins og fyrri ár voru gefnar út tvær fræðsluáætlanir, fyrir vor- og haustönn. Þessar
áætlanir innihalda námskeið sem eingöngu eru ætluð starfsmönnum stofnunarinnar.
Um er að ræða fjölbreytta flóru námskeiða, frá fræðslu um notkun skjalavistunarog gæðastjórnunarkerfa stofnunarinnar yfir í almenn námskeið um stjórnun og
lífsleikni.
Rekstur gæðakerfis stofnunarinnar var með hefðbundnum hætti og það starfrækt
í samræmi við kröfur ISO 9001 staðalsins. Unnið var að undirbúningi vottunar
deilda sem enn hafa ekki verið teknar með formlegum hætti í gæðakerfi stofnunarinnar.
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Kynning á
völdum verkefnum

Beint frá býli

Heimavinnsla og sala landbúnaðar afurða

Verkefninu Beint frá býli var hleypt af stokkunum í ársbyrjun 2005 og var markmiðið
að stuðla að framleiðslu matvæla á sveitabýlum og milliliðalausri sölu þeirra til
neytenda. Einnig átti að þróa vörumerkið, útbúa leiðbeiningar fyrir bændur og
framkvæma tilraunaverkefni með bændum.
Í nágrannalöndum okkar eru víða ferðaþjónustubændur og aðrir bændur sem taka
á móti ferðamönnum og bjóða vörur sínar til sölu, til dæmis í sveitaverslunum, á
bændamörkuðum og jafnvel á veitingastöðum. Þær matvörur sem eru í boði eru
til dæmis unnar kjötvörur, mjólk og mjólkurvörur, eins og ostar og jógúrt, egg,
ávextir, sultur og ýmiss konar matvæli er tengjast matarmenningu héraðsins. Þessi
Höfundur:
Sigurður Steingrímsson, verkefnisstjóri
Impru nýsköpunarmiðstöð

matvælaframleiðsla er yfirleitt í smáum stíl og ekki stór hluti af framleiðslu í viðkom-

Landbúnaðarafurðir seldar
milliliðalaust

Þar til þetta verkefni fór af stað hafði þessi skemmtilega hefð ekki náð að þróast

andi landi.

hér á landi þó að ljóst sé að hér hafa leynst tækifæri til tekju- og atvinnusköpunar
fyrir bændur auk þess sem neytendur voru í auknum mæli farnir að horfa til þess

Skemmtileg hefð í
nágrannalöndum okkar

að kaupa vörur beint frá framleiðendum. Heimavinnsla og -sala afurða er því
tilvalið þróunarverkefni sem mun skapa verðmæti heima í héraði og styrkja tengslin

Gæðamerkið Beint frá býli

á milli framleiðenda og neytenda.
Í febrúar 2004 skipaði landbúnaðarráðherra nefnd til að athuga hvernig bændur
gætu staðið að heimasölu. Nefndin skilaði af sér skýrslu í janúar 2005 og í meginniðurstöðum kom fram að bændur á Íslandi búa við sambærilegar reglugerðir og
bændur í nágrannalöndunum en að túlkun þeirra og framsetning mætti vera
einfaldari.
Ein af tillögum nefndarinnar var að hvetja til myndunar samstarfshóps sem ynni
að þessum málefnum í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir og embætti hins
opinbera, til dæmis með útgáfu leiðbeinandi handbókar um starfsleyfi matvælafyrirtækja. Nokkrum mánuðum síðar var hleypt af stokkunum verkefni, Beint frá
býli, sem hefur að markmiði að stuðla að framleiðslu matvæla á sveitabýlum og
milliliðalausri sölu þeirra til neytenda. Að verkefninu standa Hólaskóli-Háskólinn
á Hólum, Lifandi landbúnaður, Félag ferðaþjónustubænda, Matra/Landbúnaðarháskóli Íslands, Bændasamtök Íslands og Impra. Í upphafi var markmið verkefnisins
að þróa vörumerki, útbúa leiðbeiningar fyrir bændur og framkvæma tilraunaverkefni
með bændum. Verkefnið er nú komið vel á veg, gæðamerkið Beint frá býli er
skrásett vörumerki og handbók um heimavinnslu og sölu hefur litið dagsins ljós.
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Matvælaframleiðsla í sveitum
Um aldir voru íslensk sveitaheimili sjálfum sér nóg um flesta hluti, þar á meðal
matvæli. Öll matvælaframleiðsla fór fram á heimilunum, jafnt öflun hráefna sem
úrvinnsla. Þetta gjörbreyttist á 20. öldinni. Þá urðu mikil umskipti í íslensku
þjóðfélagi, þéttbýlið blés út og sérhæfing gekk í garð á flestum sviðum. Matvælaframleiðslan fór ekki varhluta af þessum breytingum og fluttist að stærstum hluta frá
heimilum til sérhæfðra matvælafyrirtækja.
Í héruðum landsins fer enn þá víða fram öflug matvælaframleiðsla og -vinnsla,
tengd láði og legi. Lögð hefur verið áhersla á hreinleika umhverfis og öryggi og
gæði framleiðslunnar.

Mikil þekking á framleiðsluaðferðum hjá bændum

Þetta tvennt, menningararfurinn og matvælaframleiðsla nútímans, skapar kjörið

Matarkistan Skagafjörður

tækifæri fyrir þá sem veita ferðaþjónustu og aðra sem geta haft hag af slíku. Mikil-

Aðdráttarafl fyrir ferðamenn

vægt er að geta fært hefðirnar í búning sem hentar nútímafólki.
Margir bændur búa yfir mikilli þekkingu á framleiðsluaðferðum og ósjaldan hefur
sú þekking gengið mann frá manni í gegnum tíðina. Hún er þýðingarmikill þáttur
í ferlinum en einnig er mikilvægt að leitað sé frekari fræðslu til að mæta þörfum
samtímans. Þess vegna hefur verið sett upp námskeið fyrir bændur sem vilja
ganga til liðs við Beint frá býli en markmiðið með því er jafnframt að aðstoða þá
við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Það er mikilvægt í nánustu framtíð að halda vörð um gæðamerkið Beint
frá býli og að það sé gert með góðri samvinnu og samstarfi.
Matarkistan Skagafjörður er dæmi um svæðisbundna samvinnu ferðaþjónustuaðila
og matvælaframleiðenda. Meginmarkmið er að gera matvælaframleiðsluna sýnilegri
og nýta sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Flest matvælafyrirtæki og veitingastaðir
í Skagafirði taka þátt í verkefninu og hefur ávinningurinn verið aukin fjölbreytni á
sviði ferðaþjónustu í dreifbýli og skilar sér væntanlega í jákvæðum áhrifum á
efnahag svæðisins.
Beint frá býli  gæðamerki
Beint frá býli stendur nú fyrir vörumerki og félagsskap fyrir heimavinnslu og milliliðalausa sölu frá viðkomandi bæjum. Vörumerkið er til notkunar fyrir sveitabýli (lögbýli
eða þjónustubýli) sem framleiða matvöru úr eigin hráefni á býlinu og selja beint
til neytanda. Áhersla er lögð á matvæli sem byggja á íslenskri matarhefð. Merkið
má nota á umbúðir um vörur sem framleiddar eru og seldar á sveitabýlum, í
auglýsingum um slíkar vörur, á auglýsingaskilti þar sem slíkar vörur eru seldar og
á vegaskiltum þeirra bæja sem selja vörur beint frá býli.

29

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sótt er um leyfi til að nota merkið til stjórnar verkefnisins
Til að mega nota merkið Beint frá býli þarf að uppfylla skilyrði nefndarinnar sem
eru t.d. að notandi þarf að hafa sótt námskeið á vegum verkefnisins, uppfylla
opinberar kröfur og hafa gild leyfi til starfseminnar, að hráefni komi að mestu leyti
frá býlinu og að matvörurnar séu seldar beint til neytenda. Þá þarf þátttakandi að
gerast félagi í samstarfshópnum og greiða þar tilskilin árgjöld fyrir notkun á merkinu.
Frá hugmynd til framkvæmda
Samstarfshópurinn Beint frá býli gaf í ársbyrjun 2007 út handbókina Heimavinnsla
og sala afurða. Handbókinni er ætlað að vera hvetjandi, upplýsandi og leiðbeinandi
rit fyrir þá sem hyggjast stunda heimasölu matvæla frá býlum sínum. Í henni er

Hvetjandi, upplýsandi og
leiðbeinandi handbók

tekið á undirstöðuþáttum sem huga þarf að áður en hafist er handa, þáttum eins
og hvernig hugmynd verður til, hvernig unnið er úr henni og síðan hvernig staðið

www.beintfrabyli.is

er að gerð viðskiptaáætlunar fyrir hugmyndina en til að heimasala verði að veruleika
þurfa allir þessir þættir að vera til staðar áður en hafist er handa. Til viðbótar
handbókinni er nú unnið að gerð ítarlegs fræðsluefnis um meðferð, vinnslu og
sölu matvæla beint frá býli og kemur það út sumarið 2007. Í haust hefjast námskeið
um þetta efni á nokkrum stöðum á landinu. Samstarfshópurinn hefur sett upp
heimasíðu, www.beintfrabyli.is, og á þeirri síðu er hægt að nálgast handbókina,
skrá sig á námskeið og fá aðrar gagnlegar upplýsingar.
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Streamning - Ný tækni við miðlun þekkingar
Hvar og hvenær sem er

Eitt af meginhlutverkum Iðntæknistofnunar er að miðla þekkingu til einstaklinga
og fyrirtækja á eins skilvirkan hátt og kostur er. Með hliðsjón af því hlutverki fjárfesti
stofnunin í þekkingu og tækni til að miðla tækni, þekkingu og rannsóknarniðurstöðum
í gegnum Netið, með aðferð sem nefnd hefur verið beinstreymismiðlun (e.streaming).
Fyrsta verkefnið af þessum toga hefur nú þegar verið sett á Netið en verið er að
vinna að þremur öðrum verkefnum sem væntanlega verða kynnt á komandi hausti.
Hvað er streaming?
Streaming er af sama meiði og fjarnám. Netið er notað til að miðla mynd, tali og
texta í gegnum móðurtölvu (e.server). Þannig þarf notandinn ekki að hala niður
efni á tölvuna sína heldur er efninu varpað frá móðurtölvunni jafnóðum og notkun
á sér stað. Þannig getur fjöldi notenda notað efni samtímis, hvar og hvenær sem

Höfundur:
Karl Friðriksson, framkvæmda- og
markaðsstjóri Iðntæknistofnunar

er, ýmist með því að kaupa aðgang að efninu í gegnum vefverslun, fá úthlutað
lykilorði sem veitir aðgang að tilteknu vefsvæði eða ganga að efninu gjaldfrjálsu,
allt eftir því sem framleiðandi eða eigandi efnis óskar.

Nýjung í miðlun upplýsinga

Eins og fyrr segir hefur Iðntæknistofnun fjárfest í sérstakri móðurtölvu, ásamt

Stofnun fyrirtækja á netinu

búnaði til að framleiða efni, til að geta boðið upp á þessa þjónustu.
Rekstrarform fyrirtækja  Vefnámskeið
Fyrsta verkefnið sem sett var á Netið var verkefni er tengist þjónustu Impru nýsköpunarmiðstöð. Verkefnið er um rekstrarform fyrirtækja. Um er að ræða vefnámskeið þar sem farið er yfir rekstrarform fyrirtækja og þau formsatriði sem þarf að
uppfylla við stofnun fyrirtækis. Með þessu fyrirkomulagi geta þeir sem hafa áhuga
á að stofna fyrirtæki nálgast á einum stað allar helstu upplýsingar og sjónarmið
um rekstrarform fyrirtækja á sínum eigin forsendum og hraða.
Helstu efnistök eru:
-

Kynning á rekstrarformum fyrirtækja

-

Í upphafi rekstrar

-

Rekstrarform

-

Val á rekstrarformi

-

Hvaða rekstrarform hentar þér?

-

Skráningarferlið

-

Breytingar á rekstrarfyrirkomulagi

-

Stofnað til rekstrar

-

Samantekt

Fyrirlesari á námskeiðinu er Jón V. Gíslason rekstrar- og stjórnunarfræðingur.
Vefnámskeiðið er á heimasíðu Iðntæknistofnunar www.iti.is eða www.impra.is.
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Væntanlegt á Netinu
Verið er að undirbúa þrjú önnur verkefni til að setja á Netið. Með stuðningi Samtaka
iðnaðarins er unnið að því að kynna og fræða starfsmenn fyrirtækja um alhliða
framleiðslustýrt viðhald (e.TPM). Þetta er viðurkennd aðferð til að ná árangri á
einfaldan og skipulagðan hátt, sérstaklega í minni og meðalstórum fyrirtækjum.
Aðferðin er þónokkuð notuð hér á landi en undanfarið hefur hún fengið verulega
athygli, meðal annars í tengslum við umræðu sem átt hefur sér stað um straumlínustjórnun fyrirtækja (e.lean management).
Árið 1999 gaf Iðntæknistofnun út bókina TPM fyrir starfsfólk í iðnaði, í samvinnu
við Íslenska álfélagið nú Alcan. Þetta efni, ásamt handbók um aðferð sem nefnd
hefur verið 5S, verður notað í væntanlegt verkefni. Sambærilegt verkefni verður

Alhliða viðhald

einnig unnið fyrir verktakafyrirtæki en Akkur, styrktar- og menningarsjóður vélstjóra
og vélfræðinga hefur stutt stofnunina til þess. Þriðja verkefnið, sem er áætlað, er

Straumlínustjórnun

verkefni um samsetningu hitaveituröra.
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Fyrirmyndarstjórnun

Hr aðar, betur og ódýr ar ... saman

Fyrirtæki hafa í ríkari mæli veitt athygli aðferðum sem flokkast undir hugmyndafræði
World Class Manufacturing sem nefnd er hér fyrirmyndarstjórnun. Aðferðin var
fyrst mótuð með hliðsjón af þörfum framleiðslufyrirtækja um frekari hagræðingu
og markvissari vinnuferla. Í dag er oftar en ekki fjallað um þessi fræði undir heitinu
World Class Business þar sem hið sama gildir hvort sem fengist er við framleiðslu
eða þjónustu.
Fyrirmyndarstjórnun er af sama meiði og svonefnd straumlínustjórnun (e.Lean
Manegment). Straumlínustjórnun hefur einnig verði rædd nokkuð og má til dæmis
nefna norræna ráðstefnu sem haldin var hér á landi árið 2005, Lean Thinking in
Product Development and Innovation. Erindi frá þeirri ráðstefnu og annan fróðleik
um straumlínustjórnun og aðrar stjórnunaraðferðir er að finna á heimasíðu

Höfundur:
Karl Friðriksson, framkvæmda- og
markaðsstjóri Iðntæknistofnunar

Iðntæknistofnunar undir Impra/stjórnun.
Hér verður fjallað almennt um megineinkenni fyrirmyndarstjórnunar með áherslu

Aðferð fyrir lítil og meðalstór
fyrirtæki

á lítil og meðalstór fyrirtæki.

Kjarninn í fyrirmyndarstjórnun

Undirstöðuatriði fyrirmyndarstjórnunar
Fyrirmyndarstjórnun er leið til að bregðast við þörf lítilla og meðalstórra fyrirtækja
til að hámarka frammistöðu sína í því skyni að mæta auknum kröfum í sívaxandi
alþjóðlegri samkeppni. Með fyrirmyndarstjórnun er lögð áhersla á að veita
stjórnendum og öðrum starfsmönnum lítilla og meðalstórra fyrirtækja verkfæri til
að sjá og skilja vandamál í rekstrinum og bregðast svo við þeim með viðeigandi
hætti.
Grunnhugmyndinni má lýsa sem leið til að framleiða vörur og veita þjónustu hraðar,
betur og ódýrar ... saman. Þessi fjögur orð mynda kjarnann í fyrirmyndarstjórnun.
Af hverju hraðar? Hversu mörg fyrirtæki geta leyft sér að veita þjónustu eða
afhenda vörur sínar hvenær sem þau eru tilbúin með þær? Atvinnulífið í dag einkennist af sífellt styttri afgreiðslutíma og harðnandi samkeppni. Í þessu sambandi
er hraði lykilatriði.
Af hverju betur? Hve margir viðskiptavinir sætta sig við gæði sem þóttu viðunandi
fyrir 10 til 20 árum? Ekki er lengur ásættanlegt að veita laka þjónustu eða framleiða
lélega vöru. Að skilja gæðahugtakið í samhengi við þjónustuna og vöruna sem
um er að ræða er algjört höfuðatriði til að bæta reksturinn.
Af hverju ódýrar? Viðskiptavinir og neytendur eru ólíklegir til að greiða meira fyrir
vöru eða þjónustu en þeir þurfa. Hörð samkeppni hefur gert það að verkum að
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verð í mörgum þjónustu- og vöruflokkum hefur í mörg ár staðið nokkurn veginn í
stað miðað við verðbólgu sem hefur einnig verið lág miðað við fyrri tíma. Til að
vera samkeppnisfær þarf að leggja áherslu á að lágmarka kostnað.
Og síðast en ekki síst, af hverju saman? Reynslan hefur sýnt að hópvinna leiðir
oft til meiri árangurs en einstaklingar ná einir og sér. Flest fyrirtæki hafa fleiri en
einn starfsmann. Eigi árangur að nást í rekstrinum er augljóst að virkja þarf
mismunandi kunnáttu og styrkleika allra starfsmanna á skilvirkan hátt. Annars er
dýrmætum hæfileikum sóað.
Þetta eru grundvallaratriði fyrirmyndarstjórnunar: hraðar, betur og ódýrar
saman.

Að komast í heimsklassa

Fyrirmyndarhúsið (World Class-húsið)

Tímastillt framleiðsla

Fyrirmyndarhúsið var þróað til að sýna hvernig mismunandi þættir fyrirmyndarstjórnunar vinna saman.

Fyrirmyndastjórnun
World Class Business

Altæk
gæðastjórnun
Total Quality
Management

Tímastillt
framleiðsla
Just in Time

Þátttökustjórnun
Employee Involvement

Fyrirmyndarhúsið
 World Class - húsið
Markmiðið er að byggja upp svonefnd fyrirmyndar fyrirtæki sem geta náð árangri
á alþjóðamarkaði og keppt við þá bestu á sínu sviði á arðsaman hátt. Að komast
í og haldast í heimsklassa er erfitt og krefjandi. Slík fyrirtæki verða stöðugt að
leita að næstu áskorun, næsta krefjandi markmiði.
Lykillinn að slíkri vinnu er starfsfólkið. Þátttaka starfsmanna skapar verkfæri og
leiðir til að virkja styrk og kunnáttu þeirra og ná sameiginlegum markmiðum.
Til að auðvelda slíkum fyrirtækjum að ná markmiðum sínum er tímastillt framleiðsla
og altæk gæðastjórnun notuð. Tímastillt framleiðsla hjálpar fyrirtækjum að heyja
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stríð gegn sóun á öllum rekstrarsviðum. Þótt aðferðirnar hafi þróast upprunalega
hjá framleiðslufyrirtækjum þá hafa þær verið þróaðar og lagaðar að almennum
þörfum rekstraraðila. Altæk gæðastjórnun veitir þeim einföld verkfæri til að skilgreina
mikilvæga rekstrarþætti og fylgjast náið með þeim. Verkfærin virka með jafngóðum
árangri í sölu, stjórnun og innkaupum og í vinnusölum verksmiðja.
Horfðu, sjáðu, skildu, gerðu
Verkfæri og leiðir fyrirmyndarstjórnunar eru hannaðar með það fyrir augum að
hjálpa fyrirtækjum og starfsmönnum þeirra að horfa, sjá, skilja og gera.
Í rekstri fer mikill tími í að sinna daglegu starfi, að gera allt sem þarf að gera. Með
aðferðum fyrirmyndarstjórnunar er spurt spurninga eins og Hverju erum við að

Altæk gæðastjórnun

reyna að koma til leiðar hér? og svo er fundin leið til að finna út úr því hvað sé í
raun verið að gera - mismunurinn á milli spurningarinnar og svarsins er bilið sem

Frammistöðuspírallinn

þarf að brúa.
Ekki dugar að leysa vandann aðeins einu sinni. Líta þarf á nýsköpun og breytingar
sem óslitið ferli. Áskorunin er að lyfta rekstrinum upp frammistöðuspíralinn (e.
Spiral of Performance). Eftir því sem fyrirtæki eða stofnun kemst hærra upp þennan
spíral, byggir það upp getu sína til að takast á við sífellt mikilvægari og meira
krefjandi áskoranir. Reksturinn verður samkeppnisfær á alþjóðavísu og nær hæstu
stigum.

Do
Understand

See

Do

Understand

Look
See

Do

Understand

Look
See

Look

Frammsitöðuspírallinn.
Aðalverkfærin
Aðalverkfærin virðast eiga við um allan rekstur. Þau eru eins konar hamar, skrúfjárn,
töng o.s.frv. og ættu að vera í öllum verkfærakössum fyrirtækja.
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Þau eru eftirfarandi:
-

efnislegt flæði

-

ferlisflæði

-

gátlistar

-

tímalínurit

-

starfshópar

Efnislegt flæði -Skýringarmyndir af efnislegu flæði eru með einföldustu verkfærunum
í notkun og mjög gagnlegar til að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á því hvernig
reksturinn er í raun.
Með þessari aðferð er starfsflæði rekstrarins kortlagt, hvort sem um er að ræða

Einfalt gæðastjórnunartæki

pappírsvinnu á skrifstofunni eða vörur sem fara í gegnum framleiðslusvæðið.

Kortlagning á ferlum

Nokkuð algengt er að ferli feli í sér skref sem stjórnendur vita ekki af og hafa þróast með tímanum hjá öðrum starfsmönnum. Með því að kortleggja efnislegt flæði
er oft hægt að koma auga á sóun.
Ferlisflæði felur í sér ljóslifandi lýsingu á ferlunum sem notaðir eru. Þessi aðferð
skiptist í tvo meginþætti:
-

kortlagningu á fræðilega eða besta ferlinu

-

kortlagningu á raunverulegu ferli.

Mismunurinn milli útkomanna tveggja er bilið sem þarf að brúa.
Gátlisti er einfalt gæðastjórntæki sem gerir stjórnendum og öðrum starfsmönnum
kleift að safna raungögnum úr rekstrinum á skilvirkan og árangursríkan hátt. Þetta
verkfæri er mjög öflugt og auðvelt í notkun.
Listi er gerður yfir það sem getur gerst og í hvert skipti sem eitthvað á listanum
gerist er merkt við það. Með því að skoða hve oft hefur verið merkt við hvert atriði
er mjög auðvelt að greina hvað gerist oftast og forgangsraða umbótum samkvæmt
því.
Tímalínurit sýna frammistöðu í tímans rás og eru mjög fljótleg og auðveld leið til
að átta sig á frammistöðu.
Þetta verkfæri er hægt að nota til að skrá sölu, framleiðslu eða gæðavandamál,
allt með jafnskilvirkum hætti.
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Starfshópar eru undirstaða árangursríkrar notkunar fyrirmyndastjórnunar. Lykilatriði
er að stuðla að hugmyndavinnu starfsmanna. Erfitt getur verið að skapa umhverfi
fyrir samvinnu starfshópa en þegar það tekst getur útkoman verið frábær.
Notkun einstakra verkfæra
Það fer eftir eðli og kröfum fyrirtækja hvaða verkfæri eru nothæf í hvert skipti. Við
skiptum aðstæðum niður í þrjú stig með hliðsjón af getu og færni.
1. stig: Verkfæri sem sýnt hefur verið fram á að eru auðveld í notkun og skilvirk
og veita undirstöðu fyrir öll fyrirtæki, stjórnendur og starfsmenn óháð starfssviði
eða stærðargráðu rekstrarins.
Geta og færni

2. stig: Verkfæri á millistigi sem henta fyrirtækjum sem hafa áhuga á að bæta
frammistöðu sína og oft þeim sem hafa áhuga á sölu erlendis og eru reiðubúin

Grunnþættir góðs rekstrar

að takast á við opna samkeppni. Þessi verkfæri og aðferðir auðvelda stjórnendum
og starfsmönnum að vinna saman að því að finna rekstrarþætti sem þarf að bæta.
Þessi verkfæri og aðferðir beina einnig athyglinni að möguleikum á afburðum í
framtíðinni.
3. stig: Háþróuð verkfæri sem henta fyrirtækjum í fremstu röð á alþjóðavísu. Þessi
verkfæri eru krefjandi fyrir fyrirtækið en skila miklum árangri þess í stað.
Verkfæri og aðferðir 1. stigs veita traustan grunn fyrir rekstraraðila almennt. Rekstraraðilinn þarf að skilja verkfærin og þau þurfa að vera komin í notkun víða innan
rekstrarins áður en áfram er haldið á 2. stig. Að sama skapi þarf rekstraraðili sem
ætlar sér að innleiða aðferðir og verkfæri 3. stigs að vera vel heima í aðferðum
og verkfærum 1. og 2. stigs.
Reynslan sýnir að vilji rekstraraðili standa sig vel á hærri stigunum þurfa grunnþættir
góðs reksturs að vera traustir á öllum rekstrarsviðum, allt frá fyrstu samskiptum
við viðskiptavininn til hönnunar, framleiðslu, stjórnunar, fjármála og endanlegrar
afhendingar vörunnar eða veitingar þjónustunnar.
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Lýsandi þemaljósmynd
eða önnur áþekk grafík
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Ársreikningur Iðntæknistofnunar
2006

Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings

Iðntæknistofnun Íslands starfar samkvæmt lögum nr. 41/1978. Stofnunin er sjálfstæð en undir yfirstjórn iðnaðarráðuneytisins.
Iðntæknistofnun vinnur að þróun, nýsköpun og aukinni framleiðni í íslensku atvinnulífi. Stofnunin vinnur að markmiðum sínum
í samstarfi við fyrirtæki, félög, einstaklinga, vísinda- og rannsóknastofnanir og stjórnvöld. Áhersla er lögð á frumkvæði og
sveigjanleika til að mæta þörfum viðskiptavina á hverjum tíma.
Samkvæmt lögum nr. 4/2003 um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins er kveðið á um að á
vegum Iðntæknistofnunar verði rekin nýsköpunarmiðstöð fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, er þjóni öllum íslenskum atvinnugreinum.
Hlutverk nýsköpunarmiðstöðvarinnar er að vinna að nýsköpun og tækniþróun, m.a. í samræmi við áherslur Vísinda- og tækniráðs
á hverjum tíma. Starfsemi Impru nýsköpunarmiðstöðvar á sviði þjónustu við frumkvöðla og lítil og meðalstór fyrirtæki hefur
sannað gildi sitt og reynst mikilvægur þáttur í starfseminni til viðbótar við tæknirannsóknir og tækniþjónustu. Lögð er áhersla
á að starfsemin nái til alls landsins, en frá árinu 2005 hefur stofnunin fengið fjármuni af fjárlagalið byggðaáætlunar iðnaðarog viðskiptaráðuneytisins til reksturs verkefna utan höfuðborgarsvæðisins.
Fyrir liggur að þessi reikningur er síðasta heilsársuppgjör Iðntæknistofnunar Íslands, en þann 1. ágúst n.k. munu Iðntæknistofnun
Íslands og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins sameinast í Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sbr. lög nr. 75/2007.
Heildartekjur Iðntæknistofnunar árið 2006 voru 599 millj. kr. og heildargjöld námu 593 millj. kr. Tekjuafgangur ársins nam því
rúmum 6 millj. kr.
Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir stofnunarinnar 399,6 millj. kr. skuldir voru 352 millj. kr. og eigið fé nam 47,3 millj.
kr. í árslok 2006.
Stjórn og forstjóri Iðntæknistofnunar Íslands staðfesta hér með ársreikning fyrir árið 2006 með undirritun sinni.
Reykjavík, 2. maí 2007.
Í stjórn
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Forstjóri

Áritun endurskoðenda

Til stjórnar Iðntæknistofnunar Íslands.
Við höfum endurskoðað ársreikning Iðntæknistofnunar Íslands fyrir árið 2006 Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning,
efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum Iðntæknistofnunar og á ábyrgð
þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem látið er í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við ákvæði laga um Ríkisendurskoðun og góða endurskoðunarvenju en í því felst m.a.:
-

að sannreyna að ársreikningurinn sé í öllum meginatriðum án annmarka,

-

að kanna innra eftirlit og meta hvort það tryggir viðeigandi árangur,

-

að kanna hvort reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli,
starfsvenjur og rekstrarverkefni þar sem við á,

-

að kanna og votta áreiðanleika kennitalna um umsvif og árangur af starfseminni ef þær eru birtar með ársreikningi.

Endurskoðunin felur meðal annars í sér úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar
sem fram koma í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum sem
beitt er við gerð hans og framsetningu í heild og gilda um A-hluta stofnanir. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur
grunnur til að byggja álit okkar á.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Iðntæknistofnunar Íslands á árinu 2006, efnahag 31. desember
2006 og breytingu á handbæru fé á árinu 2006 í samræmi við lög, reglur og góða reikningsskilavenju fyrir A-hluta stofnanir.

Ríkisendurskoðun, 2. maí 2007.

Sigurður Þórðarson,
ríkisendurskoðandi.

Sveinn Arason,
endurskoðandi.
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Rekstrarreikningur ársins 2006

Tekjur
Sértekjur
Framlög

Skýr.

2006

2005

1
2

139.632.388
248.954.095
388.586.483

142.813.247
226.561.696
369.374.943

Gjöld
Launagjöld
Starfstengdur kostnaður
Rekstrarkostnaður
Sérfræðiþjónusta og ýmis þjónusta
Rekstur á rannsóknastofum
Húsnæðiskostnaður
Bifreiðakostnaður
Auglýsingar og kynningar
Tilfærslur

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eignakaup

12

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag
Ríkisframlag
Tekjuafgangur ársins
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289.672.629
39.543.634
34.572.316
57.708.220
7.939.202
29.336.365
3.412.513
19.142.037
88.065.251
569.392.167
23.985.022
593.377.189
(204.790.706)

13

13.562.997

275.517.458
34.657.403
28.476.584
52.571.003
9.329.230
27.276.014
2.802.621
20.667.732
73.575.719
524.873.764
25.303.256
550.177.020
( 180.802.077)
(

2.913.516)

(191.227.709)

(183.715.593)

197.400.000

190.200.000

6.172.291

6.484.407

Efnahagsreikningur 31. desember 2006

Eignir
Fastafjármunir
Eignarhlutir í félögum
Langtímakröfur

Skýr.

2006

2005

14

40.107.709
0
40.107.709

32.432.099
4.000.000
36.432.099

128.352.561
231.200.506
359.553.067

127.920.322
300.145.747
428.066.069

399.660.776

464.498.168

31.719.790
6.172.291
37.892.081

25.235.383
6.484.407
31.719.790

9.452.306

9.452.306
41.172.096

Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Handbært fé

Eignir alls

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Höfuðstóll í ársbyrjun
Tekjuafgangur

Annað eigið fé
Eigið fé

16

47.344.387

Skammtímaskuldir
Ríkissjóður
Viðskiptaskuldir

15

6.203.940
346.112.449

102.716.304
320.609.768

352.316.389

423.326.072

399.660.776

464.498.168

Skuldir

Skuldir
Eigið fé og skuldir
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Sjóðstreymi ársins 2006

Rekstrarhreyfingar

2006

Veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangur ársins
Veltufé frá rekstri

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, (hækkun) / lækkun
Skammtímaskuldir, (hækkun) / lækkun

6.172.291
6.172.291

2005

6.484.407
6.484.407

( 432.239)
25.502.681
25.070.442

( 29.135.217)
238.004.368
208.869.151

Handbært fé frá rekstri

31.242.733

215.353.558

Fjárfestingahreyfingar

4.000.000
( 7.675.610)
( 3.675.610)

( 4.000.000)
( 2.474.270)
( 6.474.270)

Breyting á stöðu við ríkissjóð:
Framlag ríkissjóðs
Greitt úr ríkissjóði
Fjármögnunarhreyfingar

(197.400.000)
100.887.636
( 96.512.364)

(190.200.000)
194.483.469
4.283.469

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

( 68.945.241)

213.162.757

Handbært fé í ársbyrjun

300.145.747

86.982.990

Handbært fé í lok ársins

231.200.506

300.145.747

Fjárfestingahreyfingar
Langtímakröfur (afborgun)
Keyptir eignarhlutir í félögum

Fjármögnunarhreyfingar
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Skýringar með ársreikningi

Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningur Iðntæknistofunar er gerður í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, lög um
ársreikninga, nr. 3/2006 og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga,
nr. 696/1996.
Samkvæmt fjárreiðulögunum eiga A-hluta ríkisstofnanir ekki að eignfæra varanlega rekstrarfjármuni heldur
skulu þeir gjaldfærðir á kaupári. Stofnanirnar eiga almennt ekki að taka lán til langs tíma og mega ekki
gangast undir skuldbindingar til lengri tíma nema með heimild í fjárlögum.
Erlendir gjaldmiðlar og innlendar vísitölur
Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á kaupgengi í
á r s l o k e n s k u l d i r e r u u m r e i k n a ð a r á s ö l u g e n g i . Vi ð s k i p t i í e r l e n d u m g j a l d e y r i á á r i n u e r u u m r e i k n u ð í
íslenskar krónur á viðskiptadegi.
S k a t ta r
Iðntæknistofnun greiðir ekki tekjuskatt.
Skráning tekna
Tekjur stofnunarinnar eru bókaðar við útgáfu reiknings.
Skráning gjalda
Gjöld eru bókuð þegar reikningar berast frá stofnuninni til bókhaldsaðila. Í lok ársins eru áfallin gjöld,
er tilheyra viðkomandi rekstrarári, færð á rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld í árslok.
Starfsþáttaskipting
Rekstri stofnunarinnar er skipt í viðfangsefni sem falla að skipulagi hennar. Tiltekin rekstrarverkefni eru
í samkeppni við aðra rekstraraðila á einkamarkaði. Sala á vörum og þjónustu milli verkefna er með sömu
kjörum og gilda um viðskipti við ótengda aðila eða skv. gjaldskrá þegar það á við.
Skammtímakröfur
Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og áfallinna vaxta þar sem við á.
Handbært fé
Handbært fé samanstendur af bankainnstæðum.
Lífeyrisskuldbinding
Lífeyrisskuldbinding vegna starfsmanna stofnunarinnar er áhvílandi. Í samræmi við reikningsskilareglu
A-hluta ríkissjóðs er lífeyrisskuldbinding ekki færð í ársreikningum einstakra A-hluta ríkisstofnana heldur
er hún færð í einu lagi hjá ríkissjóði.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og áfallinna vaxta þar sem við á.
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Skýringar með ársreikningi

Bókhald og fjárvarsla
Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna sér um bókhald og fjárvörslu fyrir stofnunina, ásamt
skráningu á launum en þau eru greidd með milligöngu Fjársýslu ríkisins.

Fjárheimildir og rekstur
Fjárveitingar á fjárlögum til Iðntæknistofnunar námu samtals 197.400 þús. kr.
Rekstrargjöld að frádregnum sértekjum námu samtals 191.228 þús. kr. og urðu því 6.172 þús. kr. undir
fjárheimild ársins. Sundurliðun er sem hér greinir:

Í þús. kr.
Launagjöld
Önnur rekstrargjöld og fjármagnsliðir
Sértekjur
Eignakaup

Fjárheimild

Reikningur

327.500
192.300
( 331.000)
188.800
8.600
197.400

289.673
266.157
( 388.586)
167.243
23.985
191.228

Frávik
37.827
( 73.857)
57.586
21.557
( 15.385)
6.172

Rekstrarreikningur áranna 2004 og 2005 sundurliðaður eftir viðfangsefnum fjárlaga:
:
Tekjur
101 Iðntæknistofnun
601 Tæki og búnaður
Samtals
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2006
( 403.960)
595.188
0
191.228

2005
( 370.358)
530.556
23.518
183.716

Skýringar með ársreikningi

Starfsþáttagreining
Rekstrarreikningur sundurliðaður eftir viðfangsefnum í þús. kr.:

Tekjur
Yfirstjórn
Matra
Impra
Fræðslu- og ráðgjafardeild
Efnagreiningar Keldnaholti
Efnis- og umhverfistæknideild

2006
(403.960)
129.517
66.098
185.295
35.984
68.425
109.869
191.228

2005
(370.358)
119.643
61.507
175.221
39.921
50.776
107.006
183.716

Sundurliðanir
1. Sértekjur
S é r t e k j u r s t o f n u n a r i n n a r f e l a s t í s e l d r i þ j ó n u s t u s é r f r æ ð i n g a , t e k j u m a f f r æ ð s l u s ta r f s e m i o g ö ð r u m
tekjum. Tekjurnar ráðast aðallega af þeim verkefnum sem stofnunin vinnur að hverju sinni. Samdráttur
í seldri þjónustu 5,2% stafar að stærstum hluta af minni erlendum tekjum. Hækkun á öðrum tekjum eru
aðallega vegna kostnaðarhlutdeildar verkefna með öðrum aðilum, endurgreiddum ferðakostnaði,
húsaleigu o.fl.

Seld þjónusta
Tekjur af fræðslustarfsemi
Aðrar tekjur

2006

2005

70.607.247
33.026.306
35.998.835
139.632.388

74.451.964
32.850.381
35.510.902
142.813.247

2. Framlög
Stofnunin fær styrki til ýmissa rannsóknaverkefna frá innlendum og erlendum rannsóknasjóðum. Aukning
í framlögum og styrkjum er að stærstum hluta erlend framlög vegna verkefna tengdum Impru.
Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki
Fyrirtæki og atvinnuvegir
Erlend framlög
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49.935.924
162.185.581
36.832.590
248.954.095

46.632.087
155.867.065
24.062.544
226.561.696

Skýringar með ársreikningi

3. Launagjöld
Launakostnaður stofnunarinnar hækkaði um 5,1% frá árinu 2006. Ársverk á árinu 2006 voru 49,62 og
fækkaði þeim um 2,31 frá árinu áður. Hækkun launa má rekja til endurnýjunar kjara- og stofnanasamninga ásamt almennum launahækkunum á árinu. Áfallið orlof er ekki reiknað og fært upp í
ársreikninginn.

Dagvinna
Yfirvinna
Aukagreiðslur
Launatengd gjöld

2006

2005

180.962.682
57.965.467
1.458.672
49.285.808
289.672.629

169.915.350
57.905.506
3.893.856
43.802.746
275.517.458

4. Starfstengdur kostnaður
Sta r f s t e n g d u r k o s t n a ð u r h e f u r a u k i s t u m 1 4 , 1 % f r á á r i n u 2 0 0 5 . A u k n i n g i n k e m u r f r a m a ð s t æ r s t u m
hluta í rekstri kaffistofu en hann hefur aukist um 13,8% vegna hækkunar á þjónustu tengdum aðkeyptum
mat.
Á árinu 2005 var gerð breyting á rekstri mötuneytis sem fól í sér að hlutdeild stofnunarinnar í rekstri
mötuneytis sem áður féll til hjá Skrifstofu rannsóknastofnana atvinnuveganna féll nú á Iðntæknistofnun.
Fargjöld vegna utanferða ásamt útgjöldum vegna aksturs hækkuðu einnig milli ára, fargjöld hækkuðu
um 18,7% og akstur um 13,8%. Á árinu 2006 voru farnar 111 ferðir í stað 86 á árinu 2005.

Ferða- og dvalarkostnaður innanlands
Fargjöld vegna utanferða
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis
Kaffistofa og keyptar máltíðir
Fundir, námskeið
Akstur
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6.202.911
6.163.698
6.645.507
8.325.678
5.287.926
6.917.914
39.543.634

5.677.305
5.192.567
6.176.114
6.313.485
5.219.516
6.078.416
34.657.403
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5. Rekstrarkostnaður
Rekstrarkostnaður hefur aukist um 21,4% milli ára. Aukning er að mestu tengd kostnaðarhlutdeild í þjónustu vegna umhverfisvöktunar og mengunarmælinga á Reyðarfirði. Útgjöld hafa hins vegar dregist saman
um rúm 62,2% vegna hugbúnaðar og er sá samdráttur vegna tilfallandi kostnaðar á árinu 2005. Risna og
gjafir hafa einnig dregist saman ásamt afskrifuðum kröfum.

Bækur, tímarit og blöð
Sími og afnotagjöld af skrám
Risna og gjafir
Hugbúnaður
Kostnaðarhlutdeild í þjónustu
Viðhald áhalda o.fl.
Leigugjöld
Önnur rekstrargjöld
Afskrifaðar kröfur

2006

2005

4.885.378
9.182.848
1.015.488
1.596.874
7.526.939
4.615.361
2.395.437
2.318.123
1.035.868
34.572.316

4.508.441
8.279.654
1.570.642
4.225.045
0
4.371.289
1.910.652
2.225.628
1.385.233
28.476.584

6. Sérfræðiþjónusta og ýmis önnur þjónusta
Aðkeypt sérfræðiþjónusta hefur aukist um 9,8% frá árinu áður. Aukningu í lögfræðiþjónustu má að stærstum
hluta eða 4,2 millj. kr. rekja til lögfræðiþóknunar vegna málareksturs.
Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu LBHÍ hefur aukist um 6 millj. kr. milli ára vegna samreksturs Matra og
Efnagreininga á Keldnaholti.
Samdrátt í annarri sérfræðiþjónustu má rekja til þess að tímabundnum verkefnum var lokið.

Verk- og lögfræðiþjónusta o.fl.
Rannsóknastofur
Erlend sérfræðiþjónusta
Sérfræðiþjónusta frá LBHÍ
Önnur sérfræðiþjónusta

10.097.849
7.454.483
5.128.756
17.686.061
17.341.071
57.708.220

3.520.924
5.418.550
8.036.356
11.619.295
23.975.878
52.571.003

7. Rekstur rannsóknastofa
Verkefni rannsóknarstofa eru einkum vegna verkefna á vegum Efnagreininga Keldnaholti, Matvælarannsókna
K e l d n a h o l t i o g E f n i s o g u m h v e r f i s d e i l d a r. K o s t n a ð u r v e g n a r e k s t u r s r a n n s ó k n a r s t o f a d r ó s t s a m a n u m
14,9% milli áranna 2005 og 2006.

Rannsóknar- og mælitæki
Prófefni og aðrar vörur til rannsókna
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3.554.772
4.384.430
7.939.202

2.582.038
6.747.192
9.329.230
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8. Húsnæðiskostnaður
Stór hluti starfseminnar fer fram á Keldnaholti en auk þess er stofnunin með leiguhúsnæði á Akureyri.
Húsnæðiskostnaður hefur aukist um 7,6% milli ára. Aukningin er að stærstum hluta vegna fasteignagjalda
eða 1,6 millj. kr. og viðhalds húsnæðis.
Hins vegar hafa útgjöld vegna húsaleigu ásamt rafmagni og hita dregist saman milli ára. Húsaleiga er
að stórum hluta leiga á sölum vegna námskeiða.

Rafmagn og hiti
Fasteignagjöld og tryggingar
Viðhald húsnæðis
Húsaleiga
Ræsting

2006

2005

4.829.535
7.529.940
6.748.212
5.495.954
4.732.724
29.336.365

4.966.079
5.910.435
5.899.748
6.178.973
4.320.779
27.276.014

9. Bifreiðakostnaður
Bifreiðakostnaður hefur aukist um 21,8% milli ára. Stofnunin á enga bifreið en hún rekur eina bifreið á
rekstrarleigu. Bifreiðakostnaðurinn er einkum vegna notkunar á bílaleigubílum og öðrum aðkeyptum
akstri.
Bifreiðaleigur
Annar aðkeyptur akstur
Rekstrarleiga
Varahlutir og viðgerðir
Eldsneyti
Tryggingar og skattar

1.397.919
1.248.214
402.271
20.828
261.817
81.464
3.412.513

1.192.926
752.317
350.987
33.534
301.955
170.902
2.802.621

10. Auglýsingar og kynningar
Útgjöld vegna auglýsinga og kynningar hafa dregist saman um 7,4% milli ára. Aukning varð hins vegar
á prentun og fjölföldun.
Auglýsingar og auglýsingaþjónusta
Ljósmyndarar og framköllun o.fl.
Prentun, fjölföldun o.fl.
Kynningarstarfsemi
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7.031.495
105.961
9.722.866
2.281.715
19.142.037

10.858.938
579.452
7.732.011
1.497.331
20.667.732
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11. Tilfærslur
Tilfærslur aukast um 19,7% milli ára. Aukningin er vegna framlaga til stofnana, fyrirtækja og erlendra
aðila. Árlega greiðir stofnunin framlög til fyrirtækja og einstaklinga vegna verkefnisins átak til atvinnusköpunar.
Auk þess er um að ræða greiðslur vegna samstarfs í verkefnum þar sem stofnunin endurgreiðir hluta af
styrk sem samstarfsstofnunum og fyrirtækjum er greitt vegna þátttöku í verkefnum.

Til
Til
Til
Til

stofnana
fyrirtækja
einstaklinga og samtaka
erlendra aðila

2006

2005

9.221.120
53.978.758
15.522.107
9.343.266
88.065.251

5.825.650
45.246.975
14.334.515
8.168.579
73.575.719

12. Eignakaup
Eignakaup stofnunarinnar á árinu 2006 eru að stærstum hluta vegna kaupa á rannsóknartækjum og tölvubúnaði. Samdráttur í eignakaupum stafar að mestu af kaupum á tölvubúnaði á árinu á undan.

Tölvubúnaður
Skrifstofutæki
Rannsóknartæki
Húsgögn
Listaverk

7.047.955
789.845
14.490.731
1.316.491
340.000
23.985.022

8.833.364
1.041.247
13.266.880
868.187
1.293.578
25.303.256

1.679.267
6.007.287
7.686.847
(868.446)
(166.803)
(775.155)
13.562.997

586.615
396.467
0
(599.018)
(3.150.849)
(146.731)
(2.913.516)

13. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur
Gengishagnaður
Söluhagnaður af hlutabréfum
Vaxtagjöld o.fl.
Gengistap
Fjármagnstekjuskattur
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14. Eignarhlutar í félögum
Iðntæknistofnun hefur heimild í lögum til að eiga aðild að rannsókna- og þróunarfyrirtækjum, sem hagnýta
niðurstöður rannsókna- og þróunarverkefna sem Iðntæknistofnun vinnur að hverju sinni. Á árinu 2006
keypti stofnunin viðbótarhluti í nokkrum félögum og nam kaupverðið 7.676 þús. kr.

Tæknigarður
Málmís
Vottun hf.
Ískem
Nýslóð
Feyging ehf.
Prímex
Frumkvöðlasetur Norðurlands
Vistorka hf.
Rhnet hf
ORF Líftækni ehf.
Polyolverksmiðjan
Frumkvöðlasetur Austurlands
Íslenska lífmassafélagið
Intelscan - Örbylgjutækni ehf.
Globodent á Íslandi ehf.
Íslensk Nanótækni ehf.

Nafnverð
500.000
500.000
950.000
2.362.085
109.500
3.000.000
10.397.000
1.963.691
1.520.000
400.000
893.080
2.714.614
7.769.814
681.818
15.225
5.102.202
88.500
38.967.529

Bókf.verð
500.000
500.000
950.000
2.363.085
109.500
3.000.000
7.623.143
1.963.691
1.910.000
400.000
1.786.160
2.714.614
7.769.814
1.500.000
1.827.000
5.102.202
88.500
40.107.709

Annað
15. Staða við ríkissjóð
Í efnahagsreikningi er gerð sérstök grein fyrir greiðslustöðu stofnunarinnar gagnvart ríkissjóði. Þannig
er skuld eða inneign færð um viðskiptareikning ríkissjóðs í reikningsskilum stofnunarinnar. Í árslok 2006
nam skuld stofnunarinnar við ríkissjóð 6.2 millj. kr. og hefur skuldin minnkað um 96,5 á árinu 2006.
Staða 1. janúar 2006
Ríkisframlag
Greiðslur
Staða 31. desember 2006

52

( 102.716.304 )
197.400.000
( 100.887.636 )
(
6.203.940 )

Skýringar með ársreikningi

16. Eigið fé
Skilgreining á framlagi ríkissjóðs og færsluaðferð leiðir það af sér að höfuðstóll stofnunarinnar sýnir uppsafnaðan rekstrarárangur hennar gagnvart fjárlögum og fjárheimildum. Í lok ársins 2006 sýnir höfuðstóll
stofnunarinnar ónotaða fjárheimild að fjárhæð 37,9 millj. kr. og hafa þær aukist um 6,2 millj. kr. sem stafar
af því að útgjöld urðu undir fjárheimildum ársins. Stofnunin á einnig bundið eigið fé vegna áhættufjármuna
og er það óbreytt milli ára 9,5 millj. kr.
Höfuðs t ól l
Höfuðstóll 1. janúar 2006
Ríkisframlag
Tekjuafgangur fyrir ríkisframlag
Höfuðstóll 31. desember 2006

31.719.790
197.400.000
(191.227.709 )
37.892.081

Bundið eigið fé
Bundið eigið fé 31. desember 2006
Eigið fé alls 31. desember 2006

9.452.306
47.344.387

Fimm ára yfirlit í þúsundum króna á verðlagi hvers árs
2006
Rekstur
Rekstrartekjur
Rekstrargjöld
Eignakaup
Ríkisframlag
Tekjuafgangur (-halli)
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388.586
(555.829)
(23.985)
(191.228)
197.400
6.172

2005

2004

2003

2002

369.375
(527.788 )
( 25.303 )
(183.716 )
190.200
6.484

407.578
(515.621 )
( 60.367 )
(168.410 )
173.450
5.040

380.548
(511.472 )
( 15.059 )
(145.983 )
157.600
11.617

338.022
(470.263 )
( 12.149 )
(144.390 )
146.700
2.310

Efnahagur
Fastafjármunir
Veltufjármunir
Eignir alls

40.108
359.553
399.661

36.432
428.066
464.498

29.958
185.768
215.726

23.123
197.981
221.104

19.998
127.421
147.419

Höfu ðst óll
Skammtímaskuldir
Eigið fé og skuldir alls

47.344
352.316
399.661

41.172
423.326
464.498

34.688
181.038
215.726

29.647
191.457
221.104

17.138
130.281
147.419
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