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Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint
sérstaklega eða til þess vísað, er átt við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eða
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið
ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr. Markmið.
Markmið laga þessara er að efla byggðaþróun og auka samráð milli ráðuneyta á sviði
byggðamála, innan hvers landshluta og milli stjórnsýslustiga, jafnframt að færa til
sveitarstjórna aukna ábyrgð á sviði byggða- og samfélagsþróunar.
2. gr. Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál.
Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál er skipaður fulltrúum allra ráðuneyta og fulltrúa
frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ráðherra byggðamála skipar fulltrúa í stýrihóp
Stjórnarráðsins til þriggja ára eftir tilnefningu hvers ráðuneytis og Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Fulltrúi ráðherra byggðamála fer með formennsku í stýrihópnum.
Hlutverk stýrihópsins er að efla samhæfingu innan Stjórnarráðsins í málefnum sem snúa að
byggðamálum og tryggja virkt samráð við sveitarstjórnarstigið í þessum málaflokki.
3. gr. Byggðaáætlun.
Ráðherra leggur fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun til
sjö ára í senn.
Áætlunin skal lýsa stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og samhæfingu við aðra
stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. Byggðaáætlun skal hafa að meginmarkmiði að
jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri
þróun byggðarlaga um land allt. Sérstaka áherslu skal leggja á svæði sem búa við langvarandi
fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf. Einnig skal gerð grein fyrir sérstökum
áformum ríkisins um stuðning við atvinnulíf á skilgreindum stuðningssvæðum byggðakorts af
Íslandi sem Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur samþykkt fyrir tiltekið tímabil og tengingu
þeirra við sóknaráætlanir.
Byggðaáætlun skal unnin í umboði ráðherra af Byggðastofnun í samvinnu við stýrihóp
Stjórnarráðsins um byggðamál. Við gerð byggðaáætlunar skal haft samráð við ráðuneyti,
sveitarfélög, landshlutasamtök sveitarfélaga og aðra haghafa eftir þörfum.
Byggðaáætlun skal endurskoða á sjö ára fresti eða oftar ef þörf þykir.
4. gr. Sóknaráætlanir landshluta.
Sóknaráætlanir landshluta eru stefnumótandi áætlanir sem taka til starfssvæða
landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í þeim koma fram stöðumat viðkomandi landshluta,
framtíðarsýn, markmið og aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Í sóknaráætlunum landshluta
skal mælt fyrir um svæðisbundnar áherslur sem taka mið af meginmarkmiðum
byggðaáætlunar, landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlunum, menningarstefnu og, eftir
atvikum, annarri opinberri stefnumótun.
Sóknaráætlanir skulu að jafnaði ná yfir sama tímabil og byggðaáætlun. Landshlutasamtök
sveitarfélaga skulu vinna sóknaráætlanir hver á sínu starfssvæði og bera ábyrgð á framkvæmd
þeirra. Stýrihópur Stjórnarráðsins styður landshlutasamtök sveitarfélaga við gerð

sóknaráætlana og samninga milli landshlutasamtaka sveitarfélaga og ráðuneyta.
Sóknaráætlanir eru unnar í samvinnu við samráðsvettvang viðkomandi landshluta sem er
samstarfsvettvangur sveitarfélaga, ríkisstofnana, atvinnulífs, menningarlífs, fræðasamfélags
og annarra haghafa í hverjum landshluta.
Þar sem atvinnu- og þjónustusóknarsvæði, eins og þau eru skilgreind í stefnumótandi
byggðaáætlun, ná yfir tvo eða fleiri landshluta skulu viðkomandi landshlutasamtök
sveitarfélaga samhæfa sóknaráætlanir sínar.
Byggðastofnun og stýrihópur Stjórnarráðsins gera með sér samning um skiptingu verkefna
sem snúa að mati á framvindu sóknaráætlana og eftirliti með fjárreiðum þeirra.
5. gr. Gildistaka.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
6. gr. Breyting á öðrum lögum. …

