
Svar við bréfi fjárlaganefndar Alþingis varðandi Hraðið -  nýsköpunarmiðstöð á Húsavík og Fab Lab 
Húsavík:

1) Endurnýjun gildandi samnings ANR og Hraðsins-nýsköpunarmiðstöðvar á grunni fjárlaga 2022:
• 20 m.kr. fjárframlag áframhaldið á grunni gildandi samnings, í fjárlögum ársins 2022.
• Samningur gerður við hlutaðeigandi ráðuneyti um áframhaldandi framlag til 3-5 ára.

Tilkoma Hraðsins -  nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík, felur í sér mikla möguleika til eflingar 
nýsköpunarstarfs og atvinnulífs á Húsavík og í Þingeyjarsýslum. Á árinu 2021 fékk Hraðið 20 m.kr. 
framlag frá fjárlaganefnd í gegnum samning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og var hann 
ætlaður og nýttur til að leggja grunn að starfseminni.

Málaleitan Hraðsins nú snýst um að ráðuneytið geri samning um árlegt 20 m.kr. framlag til reksturs 
nýsköpunarmiðstöðvarinnar í 3-5 ár. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu barst 24/9 samhljóða 
erindi um stuðning við Hraðið. Þeirri málaleitan var svarað 15/10 á þá leið að ráðuneytið sæi sér ekki 
fært að standa fyrir nýjum samningi. Rökin fyrir því að umræddri beiðni var hafnað eru einkum þríþætt. 
Í fyrsta lagi gerir ráðuneytið að jafnaði ekki samninga sem miða að því að standa undir grunnrekstri 
einstakra verkefna. Í annan stað þá ber að gæta vel að jafnræði þegar kemur að stuðningi ríkisins við 
einstök verkefni en á síðustu misserum hafa nokkur verkefni í líkingu við Hraðið verið sett á laggirnar 
víðs vegar um landið. Í þriðja lagi þá eru þeir fjármunir sem ráðuneytið hefur til umráða á safnliðum til 
að mæta óskum um styrkveitingar mjög af skornum skammti. 20 m.kr. framlag til eins aðila myndi taka 
drjúgan hluta af því fjármagni sem ráðuneytið hefur óráðstafað á næsta ári og ljóst að ráðuneytið gæti 
ekki boðið öðrum sambærilegum nýsköpunarmiðstöðvum annars staðar á landinu viðlíka stuðning.

Það skal ítrekað að ráðuneytið sér mörg sóknarfæri til uppbyggingar á Norðausturlandi tengd öflugu 
starfi Hraðsins nýsköpunarmiðstöðvar. Það er ljóst að rekstur Hraðsins er á viðkvæmum tímapunkti -  
uppbyggingarfasanum er að ljúka og framundan er rekstur og sókn öflugrar nýsköpunarmiðstöðvar. 
Til að brúa þetta bil og gefa nýrri starfsemi byr í seglinn væri ákjósanlegt ef Hraðið gæti fengið 
tímabundinn rekstrarstyrk meðan að starfsemin er að mótast, t.d. 10 m.kr. 2022 og 5 m.kr. 2023.

Sé það vilji fjárveitingarnefndar að verkefnið skuli hljóta sérstakan stuðning fer ráðuneytið fram á 
aukafjárveitingu líkt og átti sér stað vegna ársins 2021.

Í þessari umræðu um stuðning við nýsköpun á landsbyggðinni er rétt er að vekja athygli á öðrum 
stuðningi ríkisins s.s. Lóu -  nýsköpunarstyrkjum fyrir landsbyggðina sem komið var á fót á þessu ári 
og einnig margháttuðum stuðningi við nýsköpun og atvinnuþróun í tengslum við Sóknaráætlanir 
landshluta.

2) Undirritun/frágangur samnings um Fab Lab Húsavík á grunni fjárheimilda 2021:
• 8 m.kr. fjárframlag verði tryggt fyrir núlíðandi ár (2021) með vísan til tíðra samskipta þar 

um við MRN og ANR árið 2021 á undirbúningstíma Fab Lab Húsavík.
• Samningur, samhljóða öðrum Fab lab smiðjum á Íslandi, sem undirbúinn hefur verið á 

árinu en ekki tekist að ljúka á árinu, verði frágenginn fyrir árslok.

Í fjárhagsáætlunum ársins 2021 er ekki gert ráð fyrir stuðningi við væntanlegt Fab Lab á Húsavík. Rétt 
er að taka það fram að samningar þeir sem gerðir voru á árinu 2021 við Fab Lab smiðjur hringinn í 
kringum landið eru við smiðjur sem eru í fullum rekstri og var framlag ANR til hverrar og einnar 4 m.kr. 
og aðrar 4 m.kr. komu frá MRN.



3) Fjárframlög tryggð Fab Lab Húsavík á grunni undirritaðs samnings í des. 2021 og fjárlaga 2022:
• 8 m.kr. fjárframlag verði tryggt fyrir árið 2022 í fjárlögum ársins 2022.

Í fjárhagsáætlunum fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir að ráðuneytið geri sambærilegan samning við Fab 
Lab á Húsavík og í gildi er fyrir aðrar Fab Lab smiðjur að því gefnu að það hafi fengið tilskylda alþjóðlega 
viðurkenningu Fab Lab þekkingarsamstarfsins og fyrirliggjandi sé samningur við lykilaðila í 
nærumhverfi og rekstrargrundvöllur sé tryggður.


