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Málefnasvið mennta og 
menningarráðuneytis

• Meðal meginþátta  í 
menntastefnu er:

a) Að menntu sé hornsteinn í 
uppbyggingu, hagsæld og 
þróun nútímasamfélags

b) Að allir hafi aðgang að 
menntun við hæfi óháð 
búsetu, efnahag, 
félagslegri stöðu, ..

c) Að virk tengsl séu á milli 
atvinnulífs og skóla

d) Að efla tæknimenntun og 
nám í skapandi greinum

• Menntastefna vísar til 
samsafns laga og reglna sem 
stýra menntakerfi. Lög um 
leik, grunn, framhalds og 
háskóla og framhalds
fræðslu, reglugerðum og 
námsskrám. Menntastefna 
tekur hverju sinni mið af 
áherslum ríkisstjórnar sem 
nú birtist m.a. Í 
Sóknaráætlun 2020 og átaki 
í atvinnu og vinnumarkaðs
málum



Málefnasvið mennta og 
menningarráðuneytis

• Háskólar 

• Framhaldskólar 

• Framhaldsfræðsla

• Þekkingarnet og 
þekkingarsetur

• Símenntunarmiðstöðvar

• Stofnun rannsóknasetra 
Háskóla Íslands



Málefnasvið mennta og 
menningarráðuneytis

• Menningarstefna var 
samþykkt á Alþingi 6. 
mars s.l.

• Í stefnu íslenska ríkisins á 
sviði menningar og lista 
eru 4 meginþættir lagðir 
til grundvallar:

1. Sköpun og þátttaka í 
menningarlífinu

2. Fjölbreytt aðgengi að 
listum og menningararfi

3. Samstarf stjórnvalda við 
þá fjölmörgu aðila sem 
starfa á sviði menningar

4. Þátttaka barna og 
ungmenna í 
menningarlífi



Málefnasvið mennta og 
menningarráðuneytis

• Stefna vísinda og tækniráðs 
20102012  3 leiðarljós

a) Samvinna og samnýting

b) Gæði og ávinningur

c) Alþjóðleg vísindi og 
nýsköpun

• Unnið að gerð nýrrar stefnu 

• Skýrslan Ný sýn, 4 
megináherslur:

a) Verðmætasköpun 
mannauður – tækifæri.

b) Mæling gæða og árangurs

c) Fjármögnun vísinda og 
nýsköpunar

d) Einfalt og skilvirkt vísinda
og nýsköpunarkerfi



Ísland 2020 
Sóknaráætlanir landshluta

• Stýrinet stjórnarráðsins

• Landshlutasamtök 
sveitarfélaga

• Nýtt verklag – nýsköpun í 
stjórnsýslunni.

• Undirritun samninga við 
landshlutasamtök 
sveitarfélaga um 
framkvæmd sóknaráætlana 
tímamótaviðburður á sviði 
byggðamála.

• Aðgerðatillögur beinast að 
viðfangsefnum sem ekki 
falla beint undir 
stefnumótun ríkisins í 
gegnum lög og reglugerðir. 

• Sóknaráætlanir landshluta 
hafa jafnframt það hlutverk 
að koma á framfæri 
áherslum og stefnumiðum 
sem tengjast stærri 
lögbundnum hlutverkum 
beggja stjórnsýslustiganna.  



Stefnumótandi byggðaáætlun

• Er þörf fyrir nýja 
byggðaáætlun á líkum 
grunni og verið hefur.

• Byggðaáætlun hefur að 
stórum hluta snúist um 
verkefnaáherslur 
iðnaðarráðuneytis. 

• Stærstur hluti fjárins 
farið til Vaxtarsamninga

• Úrelt aðferðafræði ?

• Nýir tímar og ný nálgun.

• Hvað er gert í 
nágrannalöndum, 
Evrópusambandinu og  
OECD.

• Governance network



Næstu skref

• Byggjum á þeim árangri 
sem náðst hefur við 
gerð sóknaráætlana og 
þróum það vinnulag 
áfram. 

• Leggjum áherslu á 
tengingu stenumótunar 
og áætlanagerðar 
landshluta við 
stefnumótun hins 
opinbera þ.e. ríkisins

• Hverskonar verkefni er 
hægt að framkvæma 
innan sóknaráætlana.

• Löggæsla, menntun, 
heilbrigðismál, 
velferðarmál og aðrir 
stórir málaflokkar eru 
lögbundnir.



Stóreflt hlutverk Byggðastofnunar

• Stoð og sérfræðiþjónusta við 
landshluta. 

• Úrvinnsla hagtalna og greining á 
mismunandi aðstæðum 
landshluta.

• Rannsóknir
• Tryggja að forsendur 

stefnumótunar og áætlanagerðar 
landshluta byggi á réttum 
forsendum/upplýsingum.

• Vinna heildarsamantekt á 
sóknaráætlunum landshluta og 
koma sameiginlegum áherslum á 
framfæri sem nýst getur m.a. við 
stefnumótun hins opinbera þ.e. 
ríkisins

• Samráð, eftirfylgni og aðstoð við 
framkvæmd.

• Regluleg samantekt um 
framkvæmd og mat á árangri 
bæði innan landshluta og á 
landsvísu.

• Að fylgjast með breyttum 
áherslum og verklagi í 
nágrannalöndum og miðla. 

• Starfssvæði Byggðastofnunar 
verði allt landið.


