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Umsögn um þingsályktunartillögu 28/149 -  um mótun klasastefnu 

Umsagnaraðili: Guðbjörg H. Óskarsdóttir, fram kvæ m darstjóri Álklasans

Umsagnaraðili fagnar fram lögn þessarar þingsályktunartillögu og gerir eftirfarandi athugasem dir og 
viðbætur:

1. A ð  Álklasinn verði talinn upp sem dæ m i um sjálfsprottinn klasa sem nú þegar eru til staðar 
á Íslandi.

2. Að bætt verði inn markvissari ráðstöfun fjárm agns til nýsköpunar í upptalningu um markmið 
klasastefnunnar. Þetta tel ég mikilvægt þar sem sterk og skýr klasastefna getur einnig gert 
ráðstöfun fjárm agns til nýsköpunar markvissari og það blasir við að „alþjóðlegir klasar" og 
„landsklasar" munu ekki skilgreina sig út frá byggðaþróun og atvinnuuppbyggingu heldur út 
frá sam keppnishæfni og eflingu atvinnulífs.

a. að ráðstafa fjármunum  til atvinnuuppbyggingar og byggðaþróunar og nýsköpunar með 
markvissum hætti,

b. að efla samvinnu vísinda og atvinnulífs,
c. að efla nýsköpun,
d. að efla sam keppnishæfni fyrirtækja, atvinnugreina og þjóðarinnar,
e. að efla hagsæld.

Almennt:
Álklasinn, sem var stofnaður árið 2015, er dæmi um sjálfsprottinn klasa. Álklasinn telur um 37 
fyrirtæ ki sem öll tengjast á einn eða annan hátt starfsemi í orkuiðnaði. Þar á meðal eru álverin þrjú 
Alcoa, Norðurál og Rio Tinto Ísland. Einnig stóriðjufyrirtækin Elkem, Becromal og PCC Bakki.

Að auki eru í Álklasanum smærri fyrirtæ ki og sprotar með starfsemi sem tengist orkuiðnaði, 
rannsóknar- og háskólasamfélagið og fyrirtæ ki í fjölbreyttri stoðþjónustu. Í starfsemi klasans hefur 
verið lögð áhersla á að efla tengingu háskóla, rannsóknastofnana og atvinnulífs og styrkja með því 
sam keppnishæfni, nýsköpun og virðiskeðju þessa rótgróna atvinnuvegs á Íslandi.

Árangur:
Nú þegar hefur orðið umtalsverð breyting á samstarfi orkuiðnaðarins og sprota- og 
rannsóknasam félagsins. Elkem Ísland skilgreinir sig í auknum mæli sem nýsköpunarfyrirtæki og hefur 
á síðustu árum skipað sér í fremstu röð verksmiðja Elkem í heiminum þegar kemur að þróunarfærni, 
en þau hafa í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands unnið að bættri hráefnanýtingu og 
hringrásarhagerfi fyrir sína fram leiðslu. Alcoa hefur í samstarfi við HR staðið fyrir vitundarvakningu og 
fræðslu á sviði efnistækni og Norðurál hefur opnað sínar dyr fyrir álsprotum, þar á meðal íslenska 
nýsköpunarfyrirtækinu DTE sem vinnur að þróun hátæknigreiningarbúnaði fyrir álver. DTE hefur með 
því samstarfi náð eftirtektarverðum árangri og tryggt sér yfir 100 mkr úr evrópskum 
sam keppnissjóðum  til áfram haldandi þróunar. Auk þess sem fjölm örgum  nemendaverkefnum 
tengdum Álklasanum  hefur verið hleypt af stokkunum í samstarfi háskóla og atvinnulífs.

Starf
Álklasinn hefur staðið fyrir nýsköpunaráskorun, þar sem starfandi rótgróin fyrirtæki eru hvött til þess 
að skoða sína starfsemi, draga fram þætti sem horfa til fram fara og leggja áherslu á nýsköpun. Þá er



Nýsköpunarmót Álklasans ráðstefna þar sem klasinn beinir kastljósinu að þeim nýsköpunarverkefnum 
sem skara fram úr hverju sinni og eru hvatningarverðlaun Álklasans árlega veitt fjórum 
háskólanemendum sem vinna að verkefnum tengdum orkuiðnaði. Þá hefur Álklasinn staðið fyrir 
tengslam yndun og fræðslu í árlegum vor- og haustferðum, ásamt fjölm örgum  smærri viðburðum.

Tækifæri
Það hefur sýnt sig að hátæknifyrirtæki sem þjónusta áliðnaðinn og orkuiðnaðinn á Íslandi hafa mikið 
fram að færa þegar kemur að nýsköpun í þessum geira. Klasasam starf kjörin leið til þess að efla 
sam keppnishæ fni og hraða þekkingaryfirfærslu og þess sjást nú þegar merki í klasasamstarfi 
Álklasans. Vert er að vekja athygli á því, að þegar innlend fyrirtæ ki eru komin inn fyrir hlið hjá þeim 
alþjóðlegu fyrirtækjum  sem starfa í klasanum, þá eru þau orðin gjaldgeng á heimsmarkaði. Tækifærin 
eru sannarlega fyrir hendi, enda er Ísland næstærsti álfram leiðandi í Evrópu og kolefnisfótspor 
álframleiðslu hvergi lægra. Stefnumörkun stjórnvalda er hinsvegar gríðarlega mikilvæg þegar kemur 
að alþjóðlegri sam keppnishæfni og að orðum fylgi efndir. Íslensk fyrirtæ ki eru í hörðu 
sam keppnisum hverfi með þjóðum sem veita verulegum fjárhæðum í þennan m álaflokk og ef ekkert 
er að gert, þá er hætt við að Ísland nái ekki að fylgja þeim eftir.



Viðhengi 1.

149. löggjafarþing 2018-2019. 
Þingskjal 28 — 28. mál.

Tillaga til þingsályktunar 

um mótun klasastefnu.

Flm.: Willum Þór Þórsson, Þórunn Egilsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir,
Halla Signý Kristjánsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp sem fái það hlutverk að móta opinbera 
klasastefnu. Stefnan feli í sér fyrirkom ulag um hvernig hið opinbera efli stoðkerfi atvinnulífsins á 
landsvísu í samvinnu við atvinnulífið, rannsóknar- og m enntastofnanir, sveitarfélögin og aðra 
hagsmunaaðila sem málið snertir. Stefnan verði unnin í tengslum við stefnu og aðgerðaáætlun 
Vísinda- og tæ kniráðs 2017-2019. Markmið nýrrar klasastefnu verði:

a. að ráðstafa fjármunum til atvinnuuppbyggingar og byggðaþróunar með markvissum hætti,
b. að efla samvinnu vísinda og atvinnulífs,
c. að efla nýsköpun,
d. að efla sam keppnishæfni fyrirtækja, atvinnugreina og þjóðarinnar,
e. að efla hagsæld.

Ríkisstjórnin skili skýrslu til Alþingis með niðurstöðum starfshóps í lok maí 2019.

Greinargerð.
Mál þetta var áður flutt á 144., 145. þingi og 146. löggjafarþingi (200. mál) en náði ekki fram að 

ganga.
Lagt er til að mótuð verði opinber klasastefna og að ríkisstjórnin skipi starfshóp færustu 

sérfræðinga á þessu sviði. Lagt er til að klasastefnan verði mótuð í tengslum við stefnu og 
aðgerðaáætlun Vísinda- og tæ kniráðs 2017-2019. 1_Jafnfram t er ráðgert að við vinnuna verði litið til 
reynslu Dana, Norðmanna og þeirra þjóða sem lengst eru komnar í mótun opinberrar klasastefnu. 
Gert er ráð fyrir að ríkisstjórnin skili skýrslu til Alþingis með niðurstöðum starfshóps í lok maí 2019.

Klasi er „landfræ ðileg þyrping tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum 
atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni og einnig í 
samvinnu". ^ Ý msar rannsóknir og skýrslur staðfesta að klasasam starf er vænlegt tæki til að efla 
nýsköpun og sam keppnishæfni smærri og meðalstórra fyrirtækja. Klasasam starf hefur því í auknum 
mæli verið nýtt til nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar um allan heim og til að efla samkeppnishæfni 
fyrirtækja, atvinnugreina, landsvæða og þjóða. Mikil áhersla er lögð á nýsköpun í 
nútím aklasastjórnun enda skiptir nýsköpun sköpum í langtímauppbyggingu atvinnugreina.

Hugmyndafræðin er þekkt hér á landi. Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem er leiðandi stofnun á sviði 
rannsóknar- og þróunarstarfs, hefur gefið út leiðbeiningarhandbók um klasastjórnun. ^ Ý mis góð 
klasatengd verkefni hafa litið dagsins ljós hérlendis, bæði að frum kvæ ði hins opinbera og 
atvinnulífsins, þar sem „sjálfsprottnir" klasar á borð við sjávarklasann, jarðvarm aklasann og 
ferðaklasann hafa náð góðum árangri og sannað gildi sitt. Stefna ætti að aukinni áherslu á samvinnu 
milli rannsóknarstarfs og þeirra klasa sem þegar hafa náð fótfestu og nýta þann grunn.

Þrátt fyrir ágætis viðleitni hins opinbera til að efla klasasamstarf, m.a. með styrkjum, hefur Ísland

https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footnote1
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enn sem komið er ekki markað sér markvissa klasastefnu. Mótun opinberrar klasastefnu er í fullu 
samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og 
Vinstrihreyfingarinnar -  græns fram boðs frá 30. nóvember 2017. Í stefnuyfirlýsingunni er lögð áhersla 
á að hvetja til nýsköpunar á sviði opinberrar þjónustu og stjórnsýslu en þar segir: „Sett verður af stað 
vinna við að undirbúa klasastefnu fyrir Ísland þar sem unnið er með styrkleika ólíkra atvinnugreina í 
samvinnu menntakerfis, rannsóknastofnana, atvinnulífs, sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila."

Annars staðar á Norðurlöndum hefur þegar verið tekin upp slík stefna. Norðmenn hafa farið mjög 
athyglisverða leið í uppbyggingu opinberrar klasastefnu. Stefnan var unnin að frum kvæ ði þarlendrar 
ríkisstjórnar undir forustu tveggja ráðuneyta. Norðmenn skilgreina eftirfarandi þrenns konar 
klasaform í klasastefnu sinni:

a. Héraðsklasar: Einstök landsvæði hafa styrk umfram önnur. Með opinberum, faglegum og 
fjárhagslegum  stuðningi og mótframlagi frá fyrirtækjum og atvinnulífi á svæðunum sam m ælast menn 
um að einbeita sér að uppbyggingu atvinnulífs í kringum atvinnugrein á svæðinu og skylda starfsemi.

b. Landsklasar: Með samvinnu ólíkra klasa í sömu atvinnugrein má styrkja innviði klasasamstarfs 
sem bætir starfsskilyrði heildarinnar á ólíkum sviðum. Þar má nefna nýsköpun, menntun, 
markaðsmál, stjórnendaupplýsingar og fleira.

c. Alþjóðlegir klasar: Noregur er í fararbroddi í heiminum í olíuvinnslu, siglingum og fleiri
greinum. Markvisst er hlúð að þessum lykilatvinnugreinum til að auka sam keppnishæfni Noregs í 
krafti klasasamstarfs.

Danir tóku sömuleiðis upp opinbera klasastefnu árið 2013. Danir, líkt og Norðmenn, skipta klösum í 
héraðsklasa, landsklasa og alþjóðlega klasa. Danska m ennta- og vísindaráðuneytið gaf út 
nýsköpunarstefnu í desember 2012. Framtíðarsýn danskra stjórnvalda er að styrkja samvinnu og 
smíða brýr milli vísindarannsókna, m enntunar og nýsköpunar í atvinnulífinu. Lausnir á sviði 
nýsköpunar eiga að vera lykill að vexti og hagsæld. Meginmarkmiðin eru:

a. að sam félagslegar áskoranir séu hvati til nýsköpunar,
b. að vísindin umbreytist í verðmæti,
c. að menntun auki hæfni til nýsköpunar. 4
Í dönsku fjárlögunum  fyrir árið 2015 náðist sátt milli allra þeirra ólíku stjórnmálaflokka sem á 

danska þinginu sitja um fjárfram lög sem byggjast á þessari stefnu. Ítarleg klasastefna er ein af 
lykilstoðum nýsköpunarstefnunnar. Nú hefur tekið gildi uppfærð klasastefna í Danmörku fyrir árin 
2016-2018. 1

Þingsályktun um mótun klasastefnu er ætlað að móta farveg vinnu við eflingu nýsköpunar og 
atvinnulífsins vítt og breitt um Ísland. Með opinberri klasastefnu er hægt að efla samvinnu vísinda og 
atvinnulífs í þágu verðm æ tasköpunar sem leiðir af sér aukna fram leiðni og hagsæld.

1 Stefna- og aðgerðaráætlun Vísinda- og tæ kniráðs 2017-2019: 
www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?item id=7997a35e-54d8-11e7-9410-005056bc4d74

2 Nýsköpunarmiðstöð Íslands: Klasar: Handbók um þróun og stjórnun klasa. Reykjavík 2013, bls. 4.
-  verslun.nm i.is/index.php?dispatch=products.view&product id=30095
4 ufm .dk/publikationer/2012/filer-2012/danm ark-loesningernes-land.pdf
-  ufm .dk/publikationer/2016/klyngestrategi-2-0-strategi-for-danm arks-klynge-og-netvaerksindsats-
2016-2018

https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footnote4
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footnote5
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footref1
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7997a35e-54d8-11e7-9410-005056bc4d74
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footref2
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footref3
http://verslun.nmi.is/index.php?dispatch=products.view&product_id=30095
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footref4
https://ufm.dk/publikationer/2012/filer-2012/danmark-loesningernes-land.pdf
https://www.althingi.is/altext/149/s/0028.html%23Footref5
https://ufm.dk/publikationer/2016/klyngestrategi-2-0-strategi-for-danmarks-klynge-og-netvaerksindsats-2016-2018
https://ufm.dk/publikationer/2016/klyngestrategi-2-0-strategi-for-danmarks-klynge-og-netvaerksindsats-2016-2018

