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Inngangur 

Raunvísindastofnun Háskólans hefur þá sérstöðu meðal íslenskra rannsóknastofnana að 

vera helsti vettvangur grunnrannsókna og framhaldsnáms í raunvísindum í landinu. 

Stofnunin starfar í tveimur faglega sjálfstæðum einingum, Eðlisvísindastofnun Háskólans 

(EH) og Jarðvísindastofnun Háskólans (JH), sem eru samtvinnaðar annars vegar 

Raunvísindadeild og hins vegar Jarðvísindadeild Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla 

Íslands. Á Eðlisvísindastofnun eru stundaðar rannsóknir og framhaldsnám í eðlisfræði, 

efnafræði, lífefnafræði, reiknifræði og stærðfræði. Ekki er öðrum stofnunum til að dreifa á 

Íslandi sem helga sig þessum sviðum. Á Jarðvísindastofnun eru stundaðar rannsóknir og 

framhaldsnám á breiðu sviði jarðvísinda. Vissulega eru fleiri íslenskar stofnanir sem leggja 

stund á rannsóknir í jarðvísindum. Áhersla JH á grunnrannsóknir markar henni þó ótvírætt 

sérstaka stöðu. Um báðar stofnanirnar gildir að ýmiss konar hagnýtingu grunnþekkingar 

hefur vaxið ásmegin og stuðlað að eflingu rannsóknastarfsins og fjölgun verkefnaráðinna 

sérfræðinga, nýdoktora og framhaldsnema undanfarin ár. 

Í þeim tilgangi að afla nýrrar þekkingar í raunvísindum rekur Raunvísindastofnun 

öndvegissetur og margvíslega aðstöðu til viðamikilla rannsókna í samvinnu við innlenda og 

erlenda aðila, reiknisetur, örtæknikjarna, efnagreiningarsetur, háloftadeild, norrænt 

eldfjallasetur og stjarnvísindakjarna. Á stofnuninni störfuðu árið 2019 um 30 sérfræðingar 

launaðir af fjárveitingu auk um 40 verkefnaráðinna sérfræðinga og nýdoktora. Þá voru 

verkefnaráðnir doktorsnemar hátt í 80 talsins, og um 100 meistaranemar vinna verkefni sín 

á stofnuninni. Starfsmenn stoðþjónustu og tæknimenn voru 14 talsins. Að auki höfðu 48 

kennarar Raunvísinda- og Jarðvísindadeilda bókhalds- og rannsóknaaðstöðu á 

Raunvísindastofnun.  

Framlag úr ríkissjóði til rekstrar Raunvísindastofnunar er einungis um þriðjungur heildarveltu 

hennar. Velgengni akademískra starfsmanna stofnunarinnar við öflun tekna úr innlendum og 

erlendum rannsóknasjóðum er þannig undirstaða þróttmikillar starfsemi hennar. Þeir 

stjórna um hundrað innlendum og alþjóðlegum rannsóknaverkefnum sem fjármögnuð eru af 

sjálfsaflafé úr samkeppnissjóðum. Forsenda þess að hægt verði að viðhalda háu 

sértekjuhlutfalli framvegis með styrkjum úr samkeppnissjóðum er að Raunvísindastofnun sé 

vel búin rannsóknatækjum, með tryggan rekstrargrundvöll og öfluga stoðþjónustu en ekki 

síst að húsnæði hennar henti starfseminni. Góður árangur í rannsóknum byggir á að stoðir 

rannsóknastofnana á borð við Raunvísindastofnun séu sterkar samkvæmt alþjóðlegum 
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viðmiðum, vel fjármagnaðar af grunnfjárveitingu og styðji þannig við umsóknir í 

rannsóknasjóði. 

Rannsóknasjóður Vísinda- og tækniráðs úthlutaði 61 rannsóknaverkefni styrkárið 2019 en 

hlutfall úthlutunar var einungis 17%. Árlega eru veittir um 2,5 milljarðar króna til sjóðsins, 

nýrra verkefna og framhaldsverkefna. Um 850 milljónir króna runnu til nýrra verkefna árið 

2019 og lætur nærri að hlutur Raunvísindastofnunar hafi numið 22% upphæðarinnar. Þessi 

árangur sýnir sterka stöðu rannsókna á Raunvísindastofnun Háskólans og þá þýðingu sem 

náið samband stofnunarinnar við Háskóla Íslands hefur fyrir rannsóknir í raunvísindum á 

Íslandi.  

Samkeppni umsókna verður sífellt harðari og um leið lækkar hlutfall styrktra umsókna og er 

nú orðið óviðunandi. Þess má geta að árið 2020 lækkaði hlutfallið enn, eða í 14%. Það er 

ekki síst áhyggjuefni í ljósi þeirrar staðreyndar að fjárveiting ríkissjóðs til 

Raunvísindastofnunar skuli einungis nema þriðjungi heildartekna stofnunarinnar. Þetta er 

augljóst hættumerki sem huga þarf að, enda er of stór hluti rannsóknastarfsins og þar með 

mannaflans háður vindum sem blása í stjórnum rannsóknasjóða hverju sinni. 

Nefna má þessari skoðun til stuðnings að enda þótt vísindamenn stofnunarinnar hafi í heild 

náð góðum árangri við öflun rannsóknastyrkja á árinu var styrkjum úr Rannsóknasjóði mjög 

misskipt að þessu sinni. Verkefni í jarðvísindum báru skarðan hlut frá borði, hlutu rúmlega 

fjórðung þess styrkfjár sem rann til Raunvísindastofnunar. Það er umhugsunarefni. Enn seig 

á ógæfuhliðina í árangri jarðvísindamanna árið 2020, hlutfallið lækkaði í tæp 16%. Ef til vill 

er skýringa að leita í skiptingu fagsviða í fagráð Rannsóknasjóðs. 

Önnur staðreynd blasir við öllum sem vilja sjá þegar heiti og lýsing verkefnanna 14 með aðild 

Raunvísindastofnunar sem Evrópusambandið styrkti árið 2019 eru skoðuð. Það er löngu 

þekkt að áhersla þeirra sem skilgreina viðfangsefnin á þeim bæ er á hagnýtingu, enda 

áhersla lögð á samvinnu fyrirtækja, háskóla og rannsóknastofnana. Grunnrannsóknir hvort 

sem er í jarðvísindum eða eðlisvísindum eru samt sem áður undirstaða hagnýtinga sem 

margar áætlanir Evrópusambandsins byggja á. Fjöldi Evrópuverkefna sem stofnunin rekur 

þrátt fyrir þetta þátt er töluverður. 
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Sérstakt áhersluverkefni, nýtt stjórnskipulag Raunvísindastofnunar Háskólans, sem tók gildi í 

ársbyrjun 2018 og samþætting skrifstofu hennar við stoðþjónustu Verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs gekk vel á árinu 2019 og er í sífelldri þróun. Öðru áhersluverkefni sem 

hófst árið 2018, endurbótum á húsi Raunvísindastofnunar við Dunhaga 3 og átaki í 

öryggismálum þar er nánar lýst í sérkafla. Þá er í fyrsta sinn gerð grein fyrir tengslum 

verkefna á Raunvísindastofnun við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, einnig í sérkafla. 

Loks vek eg athygli á góðum árangri stofnunarinnar og starfsmanna hennar í 

markmiðasetningu og stöðu árangursmælikvarða sem er með ágætum eins og lýst er í 

skýrslunni. 

Síðast en ekki síst er mér ljúft að geta þess að Raunvísindastofnun hlaut jafnlaunavottun árið 

2019. 

 

Hafliði Pétur Gíslason  

Formaður stjórnar Raunvísindastofnunar Háskólans 
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Starfsemi Raunvísindastofnunar árið 2019 

Í lista tímaritsins Times Higher Education árið 2019 er Háskóli Íslands í sæti 176 til 200 á sviði 

raunvísinda en það tekur m.a. til stærðfræði, tölfræði, eðlisfræði, stjarneðlisfræði, efnafræði 

og jarðvísinda. Mat tímaritsins á frammistöðu skólanna nær til þrettán þátta í starfi þeirra, 

m.a. rannsóknastarfs, áhrifa rannsókna viðkomandi háskóla í alþjóðlegu vísindastarfi, gæða 

kennslu, námsumhverfis og alþjóðlegra tengsla. Jafnframt er tekið tillit til rannsókna- og 

birtingarhefða á hverju fræðasviði fyrir sig. Er þetta fagnaðarefni og sýnir sterka stöðu 

rannsókna á sviði raunvísinda sem fara fram á Raunvísindstofnun. 

 

Vísindamenn stofnunarinnar náðu góðum árangri við öflun rannsóknastyrkja á árinu. Alls 

voru 14 rannsóknarverkefni á stofnuninni styrkt af Evrópusambandinu og komu þau flest úr 

H2020 áætluninni. Einu þeirra lauk á árinu en fjögur ný komu inn. Heildarframlag til 

Raunvísindastofnunar frá þessum verkefnum og öðrum erlendum styrkjum og verkefnum er 

um 6,5 milljónir evra yfir þann tíma sem verkefnin vara. Nánara yfirlit er að finna í kaflanum 

um rekstrarafkomu Raunvísindastofnunar. Öll eru þessi verkefni rekin í samstarfi við aðra 

háskóla, rannsóknastofnanir og einkafyrirtæki í Evrópu. Samstarfsaðilar eru frá fjórum og allt 

upp í 24. Verkefnunum er nánar lýst hér að neðan. 

 

Tvö Evrópuverkefnanna eru á sviði efnafræði, ELENA og ReaxPro. ELENA verkefnið (Low 

energy electron driven chemistry for the advantage of emerging nano-fabrication methods) 

snýr í meginatriðum að efnafræði sem grundvelli örtækni. Þannig eru starfsmenn þjálfaðir í 

því að styrkja nýsköpun tengda örtækni í Evrópu og tryggja með því samkeppnishæfi 

álfunnar á þessu sviði í þágu iðnaðar, atvinnulífs og samfélagsins í heild. Oddur Ingólfsson, 

prófessor í eðlisefnafræði er verkefnisstjóri heildarverkefnisins. 

 

ReaxPro verkefnið (Software platform for multiscale modelling of reactive materials and 

processes) snýst um að þróa aðferðir og hugbúnað til hermunar á efnahvörfum. Markmiðið 

er að þessar aðferðir og hugbúnaður nýtist fyrirtækjum í efnaiðnaði um álfuna. 

Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er Hannes Jónsson, prófessor í efnafræði. 

 

MINOUW verkefninu (Science, technology, and society initiative to minimize unwanted 

catches in European fisheries) lauk á árinu 2019. Það fól í sér uppsetningu umfangsmikils 

vistkerfislíkans til að meta áhrif brottkasts nokkurra fisktegunda á tegundirnar sjálfar og 
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aðrar tegundir. Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun var Gunnar Stefánsson, prófessor í 

tölfræði. 

 

Í FarFish verkefninu (Responsive results-based management and capacity building for EU 

sustainable fisheries partnership agreement- and international waters) eru kannaðir 

möguleikar og útfærslur á stjórnkerfi fiskveiða fyrir ýmis ríki í og við Afríku, einkum Senegal, 

Grænhöfðaeyjar og Seychelle eyjar. Við kynningar og kennslu í báðum þessum verkefnum 

var notast við kennslukerfið tutor-web, sem var þróað undir stjórn starfsmanna 

Raunvísindastofnunar og Háskóla Íslands. Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er Gunnar 

Stefánsson, prófessor í tölfræði. 

 

GECO (Geothermal emission gas control), GeoSmart (Renewable technologies for combined 

heat and power generation ), GeoHex (Towards enhanced heat exchangers performance ), 

GEOPRO (Accurate geofluid properties as key to geothermal process optimisation) eru 

verkefni sem tengjast nýtingu jarðvarma í Evrópu. Markmið verkefnanna er að auka og 

kanna áður óþekkta möguleika á jarðhitavinnslu, lækka kolefnisspor frá jarðhitaorkuverum 

og gera jarðhitaorku samkeppnishæfari við aðra græna orkugjafa. Verkefnisstjóri á 

Raunvísindastofnun er Andri Stefánsson, prófessor í jarðefnafræði. 

 

EUROVOLC verkefnið (European network of observatories and research infrastructures for 

volcanology) snýst um samevrópska uppbyggingu á rannsóknainnviðum í eldfjallafræði í 

gegnum samstarf 18 vísinda- og vöktunarstofnana. Unnið er að uppbyggingu 

rannsóknainnviða til að takast betur á við rannsóknir og vöktun m.a. tengdar áhrifum 

eldfjalla á lofthjúpinn, kvikuhreyfingum neðanjarðar sem og hvernig veita má 

almannavörnum sem bestar upplýsingar þegar til umbrota kemur. Einnig er unnið að því að 

efla almennt samstarf eldfjallafræðinga í Evrópu. Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er 

Freysteinn Sigmundsson, vísindamaður á JH.  

 

AdaptEconII verkefnið (Adaptation to a new economic reality) snýst um að innleiða nýja 

hugsun í hagfræði sem byggist á sjálfbærni náttúruauðlinda og endurvinnslu og setja fram 

líkan til að greina betur orsakir og afleiðingar innan samfélagsins. Verkefnisstjóri 

heildarverkefnisins er Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor í Jarðvísindadeild. 
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CarbFix2 verkefnið (Upscaling and optimizing subsurface, in situ carbon mineralization as an 

economically viable industrial option) snýst um að veiða aðallega koltvísýring (CO2) úr 

andrúmsloftinu og dæla niður í ákjósanleg berglög á borð við basalt þar sem það binst 

varanlega og myndar steindir. Leysa þarf tæknileg vandamál og besta tækni og kostnað. 

Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður á JH. 

 

Verkefnið S4CE (Science for clean energy) snýst um þróun, prófun og innleiðingu aðferða til 

að finna, mæla og lágmarka áhættu við jarðhitavinnslu, gasvinnslu, niðurdælingu 

koltvísýrings og óhefðbundnar aðferðir tengdar því að sækja orku undir yfirborð jarðar. 

Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður á JH. 

 

METAL-AID verkefnið (Metal oxide aided subsurface remediation: From invention to 

injection). Víða í Evrópu og annars staðar í heiminum er fjöldi staða þar sem jarðvegur er 

mengaður af eitruðum úrgangi, málmum eða lífrænum leysiefnum sem geta mengað 

grunnvatn og hafa gert. Ástæða þessa er að hingað til hefur tækni við að hreinsa jarðveginn 

verið dýr og haft mikið rask í för með sér. METAL-AID er ætlað að þróa aðferðir við að leysa 

þetta vandamál með hagkvæmum og vistvænum hætti. Verkefnisstjóri á 

Raunvísindastofnun er Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður á JH. 

 

Loks er það EVE verkefnið (European volcano early warning system) sem fellur undir áætlun 

Evrópusambandsins á sviði almannavarna og mannúðaraðstoð (e. Civil protection and 

humanitarian aid operations). Verkefninu er ætlað að auka þekkingu á fyrirboðum eldgosa 

og þeim viðbrögðum sem almannavarnir þurfa að grípa til. Verkefnisstjóri á 

Raunvísindastofnun er Ármann Höskuldsson vísindamaður á JH. 

 

Auk ofangreindra verkefna fékkst einn NordForsk styrkur fyrir verkefnið NCCO2 (Nordic 

consortium for CO2 conversion), sem er net norrænna vísindamanna sem vinna að 

rannsóknum á bindingu koltvísýrings (CO2). Verkefnisstjóri á Raunvísindastofnun er Egill 

Skúlason prófessor í efnaverkfræði. 

Á árinu 2019 styrkti Rannsóknasjóður Vísinda- og tækniráðs alls 34 rannsóknaverkefni á 

Raunvísindastofnun samtals með 188 milljónum króna. Þar af var eitt styrkt með 

öndvegisstyrk sem Egill Skúlason prófessor fékk til verkefnisins „Binding niturs við 
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umhverfisaðstæður með kerfisbundinni hönnun á rafendahvötum“. Úr Innviðasjóði fengust 

11 styrkir til tækjakaupa samtals að upphæð 110 milljónir króna. 

 

Sigurður Reynir Gíslason vísindamaður á Raunvísindastofnun var sæmdur riddarakrossi fyrir 

framlag til íslenskra jarðvísinda og kolefnisbindingar. Hann er þriðji vísindamaður 

stofnunarinnar sem hlýtur þennan heiður. Sigurður Reynir er einnig forseti Evrópusambands 

jarðefnafræðinga. 

 

Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði var kosinn í Evrópsku 

vísindaakademíuna (Academia Europaea) ásamt Jóni Atla Benediktssyni, rektor HÍ og 

prófessor í rafmagns- og tölvuverkfræði fyrir framlag sitt til vísindarannsókna í Evrópu. 

 

Ofangreint sýnir sterka stöðu rannsókna við Raunvísindastofnun Háskólans og þann styrk 

sem náið samband stofnunarinnar við Háskóla Íslands hefur fyrir rannsóknir í raunvísindum 

á Íslandi. Góður árangur í rannsóknum Raunvísindastofnunar byggir á að stoðir hennar séu 

sterkar þannig að grunnfjárveting styðji við umsóknir í rannsóknasjóði í sífellt harðnandi 

samkeppni.  

 

Raunvísindastofnun hlaut jafnlaunavottun árið 2019, en samkvæmt lögum um 

jafnlaunavottun skulu opinberar stofnanir, sjóðir og fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri 

öðlast slíka vottun. 
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Skipulag Raunvísindastofnunar 

Núverandi stjórnskipulag Raunvísindastofnunar Háskólans tók gildi árið 2018. Áfram var 

unnið á árinu 2019 að frekari samþættingu skrifstofu stofnunarinnar við stoðþjónustu 

Verkfræði-og náttúruvísindasviðs. Markmiðið er að auka skilvirkni og eftirfylgni í rekstri 

stofnunarinnar, styrkja faglegt sjálfstæði hennar, sérstöðu og sýnileika, ná fram aukinni 

hagræðingu í stoðþjónustu og stuðla að bættri þjónustu við starfsmenn og rannsóknir 

þeirra. 

 

Eftirfarandi skref hafa þegar verið tekin og hafa gefist vel: 1) Mannauðsteymi Verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs þjónustar Raunvísindastofnun og greiðir stofnunin fyrir það sem nemur 

hálfu stöðugildi. Með þessu hefur verið hægt að efla sérfræðiþekkingu í mannauðsmálum og 

jafnframt jafnar þetta álag sem leiðir til meiri skilvirkni; 2) Launadeild HÍ sér um að greiða 

laun starfsfólks Raunvísindastofnunnar og greiðir stofnunin sem nemur hálfu stöðugildi fyrir 

þjónustuna; 3) Náið samstarf er um rekstur rannsóknaverkefna og meðal annars deila svið 

og stofnun starfsmanni sem tryggir flæði upplýsinga og skilvirkni. Með þessu fæst einnig 

náið samband milli Verkefnastofu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs 

(sem sinnir rekstri H2020 verkefna) annars vegar og rannsóknarekstrarteymis 

Raunvísindastofnunar hins vegar. Stefnt er að því að styrkja rannsóknarekstarteymi 

Raunvísindastofnunar enn frekar í náinni framtíð; 4) Rekstrarstjórar EH og JH vinna náið með 

innviðastjóra Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, ekki síst að þróun öryggismála, við gerð 

áhættumats og skipulagningar á nýtingu húsnæðis. Áfram verður unnið að því að kanna 

tækifæri til frekari skilvirkni og samþættingar. 

 

Eðlisvísindastofnun Háskólans og Jarðvísindastofnun Háskólans eru faglega sjálfstæðar 

undirstofnanir Raunvísindastofnunar Háskólans. Stjórnir þeirra fjalla um öll innri mál hvorrar 

stofnunar, fjárhagsáætlun þeirra og móta stefnu í samræmi við reglur RH og starfsreglur EH 

og JH. Reglurnar voru endurbættar á árinu og samþykktar af stjórn Raunvísindastofnunar í 

árslok 2019. Rekstrarstjórar EH og JH, sem tóku við störfum 2018, fylgja eftir ákvörðunum 

stjórna undirstofnana og eru þeim til aðstoðar við rekstur og stefnumótun. 

Framkvæmdastjóri RH hefur samráð við stjórnarformenn undirstofnana og aðstoðar við 

framkvæmd stefnu þeirra. Að auki starfa fimm manns í stjórnsýslu stofnunarinnar við 

bókhald, innkaup, mannauðsmál og stuðning við rannsóknir.  
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Skipurit Raunvísindastofnunar Háskólans frá 1. janúar 2018 og samþætting hennar við 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Stjórn Raunvísindastofnunar árið 2019 skipuðu Hafliði Pétur Gíslason, formaður, Bryndís 

Brandsdóttir, formaður stjórnar JH, Oddur Ingólfsson formaður stjórnar EH, Sigurður 

Magnús Garðarsson sviðsforseti VoN og Alda Guðmundsdóttir fulltrúi starfsmanna. 

Sigurður Guðnason var framkvæmdastjóri RH árið 2019, rekstrarstjóri EH var Íris 

Davíðsdóttir og rekstrarstjóri JH var Anna Jóna Baldursdóttir. Þau sitja stjórnarfundi 

stofnunarinnar. 

 

Árið 2019 var skipting starfsmanna Raunvísindastofnunar eftirfarandi: 48 prófessorar, 

dósentar og lektorar við Jarð- og Raunvísindadeildir Háskóla Íslands höfðu rannsókna- og 

bókhaldsaðstöðu á stofnuninni og fastráðnir akademískir vísindamenn, fræðimenn og 

sérfræðingar voru um 30. Verkefnaráðnir sérfræðingar og nýdoktorar voru 40 og 

verkefnaráðnir doktorsnemar um 80. Starfsmenn í stoðþjónustu og tæknimenn voru alls 14. 

Síðast en ekki síst unnu um 100 meistaranemar rannsóknaverkefni sín við stofnunina. 
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Endurbætur á húsi Raunvísindastofnunar Dunhaga 3 

Raunvísindastofnun fékk 30 milljón króna fjárveitingu á fjárlögum 2019 til að sinna brýnu 

viðhaldi á húsnæði stofunarinnar að Dunhaga 3 með vilyrði um framlengingu um tvö ár. 

Megnið af framkvæmdunum var unnið á árinu 2018 vegna brýnnar þarfar og er 

framkvæmdum á ytra byrði hússins lokið nema vinnu við þakið. Lagfæringar sem gerðar 

voru innanhúss á árinu 2019 vörðuðu að mestu öryggismál. Þar ber að nefna úrbætur á 

neyðarútgangsljósum, lagfæringar á flóttaleiðum og skiptingu rýma vegna 

eldvarnarsjónarmiða.  

 

Við áframhaldandi vinnu varð æ ljósara að fara þarf í miklar endurbætur innanhúss, 

sérstaklega á rannsóknarstofum eigi þær að standast kröfur nútímans. Bæði rafmagn og 

loftræstikerfi þurfa mikla yfirhalningu til að starfsemi og öryggismál séu viðunandi. Stjórn 

stofnunarinnar samþykkti að leita liðsinnis framkvæmda-og tæknisviðs Háskólans með það 

að markmiði að skoða framtíð Dunhagahússins sem rannsóknahúsnæðis. Undir forystu 

framkvæmda- og tæknisviðs var leitað til fyrirtækisins Lagnatækni sem hefur mikla þekkingu 

á hönnun rannsóknarýma. Lagnatækni leiddi forgreiningarvinnu í samvinnu við vísindamenn 

í húsinu. Út frá henni vann fyrirtækið tillögu sem felur í sér nokkuð byltingakenndan 

umsnúning, þar sem rannsóknastofur verði færðar upp á aðra hæð í stað hinnar fyrstu eins 

og nú er. Unnið er að frekari greiningarvinnu hvað varðar raunhæfi þessara tillagna í samráði 

við vísindamenn í húsinu.  
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Tengsl Raunvísindastofnunar við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Á Raunvísindastofnun er unnið að tengingu rannsókna við helstu áskoranir sem heimurinn 

stendur frammi fyrir í því skyni að tengja þær við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna líkt og 

Háskólinn hefur lagt áherslu á í stefnu sinni. Rannsóknir á stofnuninni er auðveldlega hægt 

að tengja við flest markmiðin. Hér að neðan má sjá nokkur dæmi. 

 

Vinna Jarðvísindstofnunar við mat á náttúruvá, einkum eldgosavá í samstarfi við marga aðila 

innanlands og erlendis tengist 3. heimsmarkmiðinu um heilsu og vellíðan.  

Starfsemi stofnunarinnar fellur vel að fjórða markmiðinu, menntun fyrir alla, en þar eru 

sérfræðingar þjálfaðir, frá BS-nemum til doktorsnema og nýdoktora. Meirihluti þeirra kemur 

erlendis frá. Rannsóknir stofnunarinnar á sviði sjálfbærar orku á sviði jarðhita og fleiri 

orkugjafa og rannsóknum sem snúa að því að afoxa CO2 í vistvænt eldsneyti, til dæmis 

metan og metanól falla vel að 7. markmiðinu. 

 

11. markmiðið fjallar um sjálfbærar borgir og samfélög. Sjálfbærni er eitt af áhersluatriðum 

bæði í kennslu og rannsóknum og á stofnuninni eru meðal annars stundaðar rannsóknir sem 

nýtast við mat á mengun og rannsóknir á náttúrulegum jarðefnum. Einnig eru stundaðar 

rannsóknir á hættumati vegna eldgosavár, en matið nýtist til að efla styrk samfélagsins. 13. 

markmiðið, aðgerðir í loftslagsmálum, rímar vel við rannsóknir og kennslu stofnunarinnar í 

jöklafræði og fleiri greinum sem skipta miklu máli í mati á áhrifum loftslagsbreytinga. Einnig 

má nefna mælingar á súrefnis- og vetnissamsætum í úrkomu og vatnsgufu til að auka 

skilning á vatnshringrás andrúmsloftsins og Carbfix verkefnið um kolefnisbindingu í basalti 

háhitasvæða. Ennfremur leggur Jarðvísindadeild til vinnu Guðfinnu Th. Aðalgersdóttur, 

prófessors í jöklafræði, sem einn ritstjóra 6. útgáfu loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna 

sem koma á út árið 2022. 
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Árangur af markmiðasetningu í stefnumiðaðri áætlun, staða árangursmælikvarða 

Stjórn Raunvísindastofnunar Háskólans setti sér eftirfarandi þrjú markmið varðandi 

kjarnastarfsemi og rekstrarþætti fyrir árið 2019.  

 

1. Öflun nýrrar þekkingar með eflingu á grunnrannsóknum á sviði raunvísinda og 

jarðvísinda.  

 

Mælikvarðar 

Settir voru fram þrír mælikvarðar fyrir þetta markmið. 

a. Fjöldi rannsóknastiga. Fjöldi rannsóknastiga árið 2019 mun ekki liggja fyrir fyrr en í 

ágúst 2020. Árið 2018 var fjöldi rannsóknastiga 3.354 sem var aukning frá 2017 en þá 

voru stigin 3.281. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu fyrir árið 2019.  

b. Fjöldi innlendra og erlendra styrkja á ári. Árið 2018 var fjöldinn 46 en var 50 árið 

2019. Þar af voru Evrópustyrkir 14. Eins og fram kemur í lýsingu á starfsemi 

stofnunarinnar árið 2019 gekk vísindamönnum EH vel að afla styrkja árið 2019 en 

áhyggjuefni er að vísindamenn JH skoruðu ekki vel í innlendum styrkjum, einkum hjá 

Rannsóknasjóði.  

c. Fjöldi doktorsnema á launum var 48 árið 2018 en 74 árið 2019. Aukinn fjöldi styrkja 

gerir mögulegt að hafa fleiri doktorsnema á launum og fjöldi þeirra hefur verið 

vaxandi ár frá ári. Stór hluti þeirra, eða 77% er erlendur sem eru til marks um styrk 

rannsóknarstarfs hjá stofnuninni. 

 

Aðgerðir 

Helstu aðgerðir sem grípa átti til voru stuðningur við umsóknir í alþjóðlega rannsóknasjóði. 

Styðja skyldi vísindamenn til alþjóðlegs samstarfs og styrkja þjónustu við þá. Liður í þessu 

var ráðning starfsmanns á Verkefnastofu sem aðstoðar vísindamenn við umsjón stórra 

verkefna og ráðning rekstrarstjóra fyrir Eðlisvísindastofnun. Þessar ráðningar hafa styrkt 

stoðþjónustu við vísindamenn. Unnið hefur verið að útfærslu á þessum aðgerðum með það í 

huga að fjármunir nýtist sem best. Skoðað hefur verið á vettvangi stjórnar stofunarinnar að 

koma upp sjóði til að styðja við unga vísindamenn, meðal annars við umsóknarskrif, og auka 

þannig möguleika þeirra til að komast í erlent rannsóknarsamstarf. Lokið verður við nánari 

útfærslu á þessu á árinu 2020.  
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2. Efling rannsóknainnviða með tryggri fjármögnun og skilvirkri samnýtingu styðji við 

hlutverk Raunvísindastofnunar.  

 

Mælikvarðar 

Mælikvarðar markmiðsins voru nýting rannsóknainnviða, endurnýjunarþörf þeirra og hlutfall 

útseldra tíma við rannsóknatæki. Notast á við rafræna skráningu notkunar. Rafræn skráning 

notkunar er í góðum farvegi á JH en þarfnast endurbóta EH megin. Sérstakur innviðastjóri 

hefur verið ráðinn til Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og mun hann aðstoða rekstarstjóra 

undirstofnana að útfæra þetta markmið frekar.  

 

Aðgerðir 

Þrjár aðgerðir voru settar fram til að ná þessu markmiði. Lagfæringar á húsnæði og 

uppbygging á aðstöðu rannsóknainnviða. Endurskipulagning stoðþjónustu stofnunarinnar og 

frekari samþætting eða samvinna við við VoN og HÍ. 

 innan fjárlagaramma. Fjárstuðningur sem mótframlag við kaup á tækjabúnaði. Öllum 

þessum aðgerðum hefur miðað áfram á árinu 2019 og er áætlað að á árinu 2020 verði lokið 

við endurskipulagningu stoðþjónustu og reglur um fjárstuðning við tækjakaup á vettvangi 

stjórnar. Lagfæringar á húsnæði Raunvísindastofnunar við Dunhaga 3 standa yfir eins og 

fram kemur í sérkafla hér að ofan.   

 

3. Nýliðun í rannsóknum efld og markvisst stutt við unga akademíska starfsmenn. 

 

Mælikvarðar 

Aldursdreifing akademískra starfsmanna var mælikvarði þessa markmiðs. 

 

Aðgerðir 

Settar voru fram þrjár aðgerðir fyrir markmiðið. Útbúa skyldi aðgerðaáætlun um móttöku 

ungra vísindamanna, þróa mentorakerfi og veita ungum vísindamönnum stofnfé til að 

byggja upp rannsóknaferil og styrkja samskipti. Fyrsta aðgerðin er komin vel á veg og bíður 

nánari útfærslu stjórnar og þriðja aðgerðin er að öllu komin til framkvæmda og hefur laðað 

mjög hæfa unga vísindamenn að stofnuninni. Þróun mentorakerfis er tilbúin í drögum og 

bíður samþykktar stjórnar. 
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Rekstrarþættir 

Undir rekstrarþáttum setti Raunvísindastofnun sér þrjú markmið.  

 

1. Fjöldi vísindamanna sem nota Oracle til að skoða skýrslur um fjárhagsstöður verkefna 

 

Mælikvarðar 

Hlutfall vísindamanna sem nota Oracle fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. 

 

Aðgerðir 

Annars vegar skyldi sníða skýrslur um fjárhagsstöðu verkefna að þörfum vísindamanna. Hins 

vegar leiðbeina um notkun Oracle með því að útbúa stuttar leiðbeiningar. Báðar aðgerðir 

eru enn í vinnslu þar sem ýmsir tæknilegir örðugleikar komu upp. Vinnu við þær lýkur 

væntanlega á fyrri hluta árs 2020.  

 

2. Innleiðing verkferla og verklagsreglna 

 

Mælikvarðar 

Innleiðingarhlutfall. Vel gekk á árinu 2019 að endurnýja verkferla og verklagsreglur og 

haldinn var vinnudagur þar sem ferlunum var forgangsraðað og þeir flokkaðir. Viðmiðið var 

að stærsti hluti verkferla og verklagsreglna yrði komin inn á Sharepoint síðu í lok árs 2020.  

 

Aðgerðir 

Lokið verði að koma upp Sharepoint síðu og verkferlar gerðir aðgengilegir og gagnsæir.  

 

3. Auka sýnileika stofnunarinnar og miðlun upplýsinga til almennings 

 

Mælikvarðar 

Umferð á heimasíðu RH, umfjöllun í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. 

 

Aðgerðir 

Uppfærsla heimasíðu. Opið hús. Bein þátttaka í rannsóknakynningum innanlands til dæmis 

Vísindavöku Rannís. Stjórn Raunvísindastofnunar hefur mikinn hug á að auka sýnileika 

stofnunarinnar og kom á fót vinnuhópi sem lagði fram tillögu að opnu húsi. Ákveðið var að 
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færa það yfir á 2020 og fá inn sjónarhorn fleiri við undirbúninginn. Háskólinn er að skipta um 

vefumsjónarkerfi og verða vefir stofnunarinnar uppfærðir af því tilefni. Starfsmaður með 

mikla reynslu af vefumsjón var ráðinn í tímabundið starf og mun hann sinna þessari 

uppfærslu í samvinnu við Háskólann. Stofnunin tekur áfram þátt í hinum ýmsu viðburðum 

eins og Vísindavöku Rannís og UT messunni. 

  



18 
 

Ársreikningur 

Fjárhagslegur rekstur Raunvísindastofnunar er í jafnvægi bæði hvað varðar þann hluta 

starfseminnar sem fjármagnaður er af ríkissjóði og rekstur rannsóknaverkefna sem eru 

fjármögnuð með sértekjum.  

 

Samkvæmt meðfylgjandi ársreikningi úr Oracle voru tekjur ársins 2019 umfram gjöld 16,2 

milljónir króna fyrir fjármagnsliði. Afkoma þess hluta rekstrarins sem fjármagnaður var með 

framlagi úr ríkissjóði er í jafnvægi en um leið viðkvæmur fyrir utanaðkomandi breytingum í 

kostnaði. Hlutfall launa er 62% af heildargjöldum, 64% ef bara er tekinn sá hluti rekstrarins 

sem er fjármagnaður með ríkisframlagi en 61% af þeim hluta sem er fjármagnaður með 

sértekjum. Breytingar á launakostnaði sem er tilkominn vegna miðlægra kjarasamninga fæst 

bættur. Aðrar breytingar sem stafa annars vegar af launahækkunum vegna framgangs 

akademískra starfsmanna og hins vegar launakostnaður í stoðþjónustu sem hækkar með 

aukinni menntun nýrra starfsmanna fást ekki bættar. Auk þess sem meiri umsvif í 

rannsóknum og styrkjasókn kallar á fjölgun starfsfólks.  

 

Í ársskýrslu Raunvísindastofnunar til ráðuneytisins fyrir árið 2018 og á samráðsfundi með 

ráðuneytinu í júní 2019 var bent á að meðferð á afskriftum tækja og búnaðar sem voru 

keypt og gjaldfærð fyrir gildistöku laga um opinber fjármál væri ekki ásættanleg. Síðan hefur 

lítið gerst og ítrekar Raunvísindastofnun nauðsyn þess að fundin verði ásættanleg og 

raunhæf lausn á þessu máli á árinu 2020. 

 

Eins og myndin að neðan sýnir þá voru laun 63% af heildargjöldum Raunvísindastofnunar 

árið 2018. Ef skiptingin fyrir rekstur af fjárveitingu annars vegar og sértekjur hins vegar er 

skoðuð voru laun 67% útgjalda af fjárveitingu en 64% útgjalda af sértekjum. Eins og fram 

hefur komið var launakostnaður 62% af heildargjöldum Raunvísindastofnunar 2019. 

Sértekjur námu 66% af heildartekjum Raunvísindastofnunar og framlag úr ríkissjóði var 34%. 

Þetta hlutfall hefur haldist nánast óbreytt síðustu ár. Eins og fram kemur á meðfylgjandi 

mynd voru 59% sértekna styrkir úr innlendum rannsóknasjóðum þar sem Rannsóknasjóður 

Vísinda- og tækniráðs er með stærsta hlutann. Rannsóknasjóður Háskóla Íslands kemur þar 

á eftir og síðan eru minni samkeppnissjóðir eins og rannsóknasjóður Landsvirkjunar. Aðrar 

innlendar tekjur komu frá samstarfsverkefnum við orkufyrirtæki og Umhverfisstofnun svo 

fátt eitt sé nefnt. Erlendir styrkir og tekjur námu 36% sértekna og þar var H2020 áætlun 
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Evrópusambandsins drýgst. Alls námu erlendar tekjur Raunvísindastofnunar árið 2019 375,3 

milljónum króna.  
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Yfirlit yfir afkomu ársins 2019 

 
 

Tekjur 

 Reikningur 
2019 

Rekstraráætlun 
2019 

Sala á vöru og þjónustu.................................. 3 50.723.584 0 
Ýmsar rekstrartekjur....................................... 4 1.040.790.357 899.815.504 
Tekjur af eignasölu......................................... 5 0 0 
Framlag ríkissjóðs til rekstrar.......................... 6 572.200.000 531.364.000 
Framlag ríkissjóðs til fjárfestinga...................... 7 91.078.219 47.354.156 

Tekjur samtals  1.754.792.160 1.478.533.660 

Gjöld 
Starfsmannakostnaður................................... 

 
8 

 
1.087.414.597 

 
1.040.276.348 

Framlög og tilfærslur...................................... 9 52.221.294 68.250.008 
Annar rekstrarkostnaður................................. 10 507.874.080 345.509.932 
Tap af eignasölu............................................ 11 0 0 
Afskriftir og niðurfærslur eigna......................... 12 91.078.219 47.354.156 

Gjöld samtals  1.738.588.190 1.501.390.444 

Rekstrarhagnaður (-tap)  16.203.970 -22.856.784 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 
Fjármunatekjur.............................................. 

 
13 

 
2.368.338 

 
0 

Hagnaður (tap) eignahluta.............................. 14 0 0 
Fjármagnsgjöld.............................................. 15 1.495.235 235.000 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals  873.103 -235.000 

Rekstrarniðurstaða ársins  17.077.073 -23.091.784 
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Skýringar 
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