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“Ein af stærstu áskorunum okkar í 

dag er hvernig við tökumst á við 

láréttar áskoranir (málaflokka) innan 

okkar lóðréttu skipulagsheilda”



Árið 20112012 greindi 
forsætisráðuneytið nokkrar stefnur og 

áætlanir Stjórnarráðsins 

Ein af þeim var byggðaáætlun 20092013





Í janúar 2011 samþykkti 
ríkisstjórnin stefnumarkandi 
skjalið Ísland 2020. 
Ísland 2020 varð til í 
samtölum og samvinnu 
hundruða Íslendinga um 
land allt og samráði við 
landshlutasamtök, 
sveitarfélög, 
verkalýðshreyfingu og 
samtök í atvinnulífi.

Stjórnarráðinu sem heild var 
gert að leiða verkefnin
- 20 mælikvarða
- 30 verkefni 
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Eitt af verkefnunum var: Sóknaráætlanir landshluta



Skilgreining á „byggðamálum“ sem Stjórnarráðið (stýrinet) hefur 
unnið eftir sl. 2 ár

„Byggðamál eru öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á 

lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta, s.s. 

búsetu,atvinnu og nýsköpun. Þau snúa að eflingu 

samfélaga, félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, 

menningar, velferðarmála, samgangna og fjarskipta“



Stýrinet um sóknaráætlanir



Hvert höfum við náð í dag

• Átta sóknaráætlanir til eins árs

– Greining, faramtíðarsýn, markmið og verkefni (alls 630 mi kr)

• Eitt stýrinet allra ráðuneyta (auk Sambands) með verkefnisstjóra

• Aukið traust og trúverðugleiki í samskiptum stjórnsýslustiganna

• Áætlanagerð á samráðsvettvangi í hverjum landshluta –
þekkingartilfærsla  valdefling

• Samhæfingu Stjórnarráðsins í einum punkti lárétt á lóðrétt kerfi



Framtíðarsýn





Byggðaáætlun/stefna = Einföld markmiðhuglægútfærð 
hlutlæg niður í markmið og verkefni ?

• Að allir geta valið að búa þar sem þeir vilja.  

• Að tryggja jöfn lífsskilyrði og nýta auðlindir (í víðum skilningi t.d. 
mannauð) alls landsins 

• Að tryggja byggð og með því viðhalda og þróa áfram marg 
breytileika sögu og menningarinnar og þess sem hún gefur af sér. 

• Að tryggja að virk og árangursmiðuð byggðastefna skapi 
virðisauka, atvinnu og velferð um allt land. 

(yfirmarkmið Norsku Byggðaáætlunarinnar)



Framtíðarsýn 

• Að áætlanir landshluta feli í sér grunn að byggðastefnu/áætlun sem 

samhæfist heildarstefnumótun  og áætlanagerð ríkisins.

•   Að áætlanir landshluta skerpi samskiptaferlið milli ríkis og 

sveitarfélaga.

• Að langtíma áherslur allra landshluta endurspeglist í áætlununum.

• Að áætlanir landshluta leggi grunn að nýrri hugsun í byggðamálum.

•   Að áætlanir landshluta stuðli að bættri og gangsærri nýtingu 

fjármuna.

• Að áætlanir landshluta auki áhrif landshluta á úthlutun og 

forgangsröðun fjármuna.



Framtíðarsýn

• Ein virk byggðastefna/áætlun tengd megin 

málefnastefnum hins opinbera *

• Unnin af landshlutum, stýrineti og Byggðastofnun í 

sameiningu

• Undir ráðherranefnd um byggðamál ? 
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Byggðastefna og áætlun 
(framtíðarsýnmarkmiðáherslur

verkefni)

Stýrinet STJR
(Ráðuneyti með 
stefnumótun í 
byggðamálum) Byggðastofnun

Nýtt fé til 

SL x 3 ár

Gamalt 
fé 5,7 

ma 




