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Þær skulu

�einfalda og efla samskipti ríkis og sveitarfélaga 

�og 

�tryggja gagnsæi, hagkvæmni, hlutlægni og skilvirkni við 
úthlutun og umsýslu fjárveitinga úr ríkissjóði sem ekki fara 
til lögbundinna verkefna í landshlutum



Í stuttu máli
�Sóknaráætlanir landshluta eru sameiginlegt þróunarverkefni 

ráðuneyta og sveitarfélaga. Verklagið sem byggt er á er 
nýsköpun í íslenskri stjórnsýslu og vinnur Stjórnarráðið sem ein 
heild í stýrineti með einn málaflokk, byggðamál.

�Markmiðið er að færa aukin völd og aukna ábyrgð til 
landshlutanna á forgangsröðun og útdeilingu ríkisfjár til 
verkefna á sviði byggða- og samfélagsþróunar sem ekki eru 
falin öðrum með lögum. Tilgangurinn er að ná fram betri 
nýtingu fjármuna og færa ákvarðanatöku nær heimamönnum 
sem þekkja best til aðstæðna.

•

•



Sóknaráætlanir eiga líka .....

� Að  byggja á nýju verklagi
� Að skapa öflugan vettvang fyrir samskipti ríkis og 

landshluta/sveitarfélaga
� Að vera fyrirmynd að nýrri nálgun - nýrri aðferðafræði í 

svæðasamvinnu og byggðaþróun
� Að færa aukin völd og aukna ábyrgð heim í hérað þegar 

kemur að forgangsröðun fjár sem rennur til verkefna á 
sviði byggða- og samfélagsþróunar.



Hvaða kröfur voru gerðar  
• Áætlanirnar urðu að leggja markmið Íslands 2020 til 

grundvallar, auk hugmynda og áherslna sem fyrir liggja eftir 
þjóðfundi landshluta og stefnumörkun landshlutasamtaka í 
kjölfar þeirra. 

• Forgangsröðun einstakra verkefna á hverju svæði vari á 
hendi heimafólks. 

• Skilgreindur var sameiginlegur vettvangur sveitarstjórna og 
fulltrúa atvinnulífs og stofnana á hverju svæði sem komi í 
stað hinna ýmsu stjórna og nefnda sem koma að málum í 
núverandi skipulagi.

• Þær voru unnar skv. sérstöku skapalóni sem þróaðist áfram 
´samvinnu landshluta, stýrinets og Byggðastofnunar.



Framtíðarsýnin

• Að fjármunir sem Alþingi ráðstafar í fjárlögum til verkefna 
á sviði byggða- og samfélagsþróunar fari um einn 
samning í hverjum landshluta. 

• Þeim samningi verði ætlað að fjármagna verkefni sem eru 
unnin af landshlutasamtökum sveitarfélaga og öðrum 
hagsmunaaðilum í viðkomandi landshluta  sem hluti af 
sóknaráætlunum - í samvinnu við stýrinet Stjórnarráðsins 
og stofnanir

• Með þeirri valddreifingu sem breytt verklag felur í sér fá 
hagsmunaaðilar í landshlutunum aukið vægi við ákvörðun 
um ráðstöfun almannafjár. 



Hvað eru byggðamál ?

• Drög að skilgreiningu

�Byggðamál eru öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á 
lífsgæði og samkeppnishæfni íbúa,  s.s. búsetu, atvinnu 
og nýsköpun. 

�Þau snúa að eflingu samfélaga, félagsauðs, atvinnulífs, 
menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna og 
fjarskipta.



Samstarf Byggðastofnunar og 
Stýrinetsins 
• að vinna með stýrineti stjórnarráðsins að útfærslu og 

framkvæmd verkefnisins sóknaráætlun landshluta. 
• Byggðastofnun aðstoðar einstök landshlutasamtök við 

gerð sóknaráætlana fyrir hvern landshluta
• Byggðastofnun í samvinnu við stýrinet sóknaráætlan 

landshluta að aðstoðar við að samhæfa aðkomu ólíkra 
stofna ríkisvaldsins að vinnu við sóknaráætlanir 
landshluta, svo sem ferðamálastofu, 
nýsköpunarmiðstöðvar, atvinnuþróunarfélaga ofl.



Hvar erum við stödd ?

• Við erum að undirbúa okkur fyrir þátttöku í mótun nýrrar 
stefnumótandi byggðaáætlun fyrir landið allt –

• Við ætlum að halda áfram að læra og hlusta 

• Við ætlum að halda áfram samráðinu  við okkar 
samstarfsaðila (vinnufundur  í maí)

• Og við ætlum að sannfæra nýa ríkistjórn um mikilvægi 
þessa verkefnis



Við trúum því að nýtt verklag

• Skýri og bæti samskipt ríkis og sveitarfélaga.
• Stuðli að skýrri framtíðarsýn landshluta á hvað þeim 

gagnast best í gegnum stefnumótun og áætlanagerð.
• Leggi grunn að nýrri hugsun í byggðamálum.
• Tengi framtíðarsýn, áherslur og markmið landshluta í 

sóknaráætlunum við meginstefnu og áætlanir ríkisins í 
gegnum eina byggðaáætlun

• Stuðli að bættri og gagnsærri nýtingu fjármuna
• Auki áhrif „heimamanna“ á úthlutun og forgangsröðun 

fjármuna


