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Stefnumörkun sambandsins í 

byggðamálum

• Stoðkerfi atvinnu- og byggðaþróunar verði 
einfaldað 

• Atvinnuþróunarfélög styrkt 

• Sveitarfélög og landshlutasamtök 
– Samþætting opinberra áætlana

– Sóknaráætlanir fyrir einstaka landshluta 

• Byggðastefna nái til alls landsins



Stefnumörkun sambandsins í 

byggðamálum

• Byggðamál í ráðuneyti sveitarstjórnarmála

• Rannsóknir í byggðamálum 

– Leita orsaka neikvæðrar byggðaþróunar

• Stækkun og efling sveitarfélaga

• Efling íbúalýðræðis og rafrænnar þjónustu



Stefnumörkun sambandsins í 

byggðamálum

• Þjónusta á vegum ríkisins verði sem víðast á 
landsbyggðinni til að auka fjölbreytni starfa og 
breikka menntun

• Heilbrigðisþjónusta sé örugg og aðgengileg um 
allt land sem getur skipt sköpum í búsetuvali



Sóknaráætlanir landshluta

• Hófst 2009  Stuðningur ríkisstjórnarinnar og 
stjórnar sambandsins

• Byggt á Íslandi 20/20

• Fyrir liggja sóknaráætlanir landshluta

• Verkefni fyrir 1,7 ma.kr. 2012 til 2015 
– Ef ný ríkisstjórn setur samtals 800 m.kr. 

í verkefnið árin 2014 og 2015

• Vaxtarsamningar og menningarsamningar 
færist yfir í sóknaráætlanir landshluta 

• Fleiri verkefni munu fylgja í kjölfarið 



Sóknaráætlanir landshluta

• Hið nýja verklag er að sanna sig og við hljótum að 
nýta okkur það á komandi árum

• Áætlanir ná til alls landsins

• Byggja á lýðræðislegum vinnubrögðum

• Kalla á breytta verkaskiptingu, ný viðhorf og nýja 
hugsun



Gildandi byggðaáætlun

• Ísland 20/20

• Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2010 – 2013

– Atvinnustefna

– Samþætting áætlana

– Efling stoðkerfis

– Nýsköpun, erlend fjárfesting, ferðaþjónusta, 
félagsauður, menning, o.fl.

– Þröng nálgun



Byggðaáætlun framtíðarinnar
Tvíþætt: Grunnur og útfærsla

Grunnur
• Almenn víðtæk stefnumörkun frá Alþingi
• Samvinna um mótun stefnunnar

– Samráðsvettvangur um aukna hagsæld
– Ísland 20/20
– Samvinna við sambandið og sveitarfélögin
– Græna hagkerfið og sjálfbær þróun
– Landsskipulagsstefna 
– Samgönguáætlun og fjarskiptaáætlun
– Rammaáætlun
– Opinber þjónusta



Byggðaáætlun framtíðarinnar
Tvíþætt: Grunnur og útfærsla

Útfærsla

• Sóknaráætlanir landshluta

– Útfæra stefnuna 

– Finna leiðir að markmiðum

• Samsettar sóknaráætlanir landshluta mynda 
byggðaáætlun fyrir landið allt

• Alþingi tryggir fjármagn



Hlutverk Byggðastofnunar

• Greiningarvinna 

• Skilgreining árangursmælikvarða

• Aðstoð við undirbúning og framkvæmd

• Kynningarmál og upplýsingamiðlun

– Byggðastofnun á að vera sýnileg

– Ekki bara þegar þarf að slökkva elda

– Byggðastefna er jákvæð

– Byggðastefna styður við framfarir og hagsæld



Staðan eftir breytt verklag

• Ábyrgð heimamanna í héraði hefur aukist

• Valdframsal hefur átt sér stað

• Miðstýringin hefur umbreyst í dreifstýringu

• Aukið lýðræði 


