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Íslensk svæðaskipting 

• Stjórnsýsla: ósamræmd svæðaskipting 

• Stjórnsýslusvæði eru misjafnlega mörg 

• Afmörkun stjórnsýslusvæða er einkamál 
einstakra ráðuneyta. 

• Hagtölugerð eftir landsvæðum byggir á 
gögnum frá embættum auk úrtaksrannsókna 
sem Hagstofan framkvæmir 
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Hagskýrslusvæði Hagstofu 31. desember 2011 



Staða svæðaskiptingarmála í dag 

• Sveitarfélögum fækkar: 1980=224 => 2012=75 

• Kjölfesta í almennri framsetningu hagtalna 
1960–2012: Gömlu kjördæmin = „landsvæði“ 

• Lýðfræðilegar breytingar auka á vandann við 
framsetningu hagtalna:  

– Vöxtur höfuðborgarsvæðisins: >60% (+50km=77%) 

– Vestfirðir + Norðurland vestra < 5% landmanna 



Fjöldi sveitarfélaga og íbúa eftir stærð 

sveitarfélaga 31. desember 2011 

Fjöldi 

sveitarfélaga Íbúafjöldi 

Alls 76 319.575 

≥ 5.000 9 243.029 

2.000–4.999 13 42.358 

1.000–1.999 11 16.313 

500–999 17 12.046 

200–499 12 4.287 

< 200    14 1.542 



Áherslur Hagstofu í hagskýrslugerð 

• Stjórnsýsluskrár: Eru gamalgróin gagnasöfn um 
tiltekna heild. Stefnt að hámarksnotkun   
– Dæmi: þjóðskrá og skrár RSK.  

• 1991–2012: Úrtaksrannsóknir vaxandi þáttur í 
starfsemi Hagstofunnar til að meta hagstærðir og 
félagslegar aðstæður.  
– Dæmi: Vinnumarkaðsrannsókn, rannsókn á útgjöldum 

heimilanna og rannsókn á lífskjörum heimilanna eru 
allt stórar og umfangsmiklar kannanir á íslenskan 
mælikvarða. 



Frá innsöfnun gagna til miðlunar: 
Núverandi svæðaskipting óviðunandi 

• Miðlun hagtalna er óframkvæmanleg sem almenn 
regla ef landsvæðin verða áfram 6–8. 

• Niðurbroti hagtalna á svæði eru takmörk sett (vegna 
trúnaðar og tölfræðilegra annmarka). 

• Grípa þarf því til grófari skiptingar. 

 



Hvernig hagskýrslusvæði? I 
Sóknaráætlun 2020 

• Svæðaskipting skv. Sóknaráætlun 2020? 

• S2020 fækkar ekki fjölda landsvæða => 

• S2020 leysir ekki tölfræðivandamál vegna 
misvægis landsvæða 

• Sóknaráætlun 2020 gengur of skammt 



Hvernig hagskýrslusvæði? II 
NUTS (ESB) 

• EES-samningur við gildistöku 1994: Ísland eitt 
NUTS-svæði á 1., 2. og 3. þrepi 

• Hagskýrslusvæði ESB – á forræði Hagstofu Íslands 

• Samkomulag hagstofu ESB (Eurostat) og Hagstofu 
Íslands 2006 um svæðaskiptingu á grundvelli 
NUTS => úrskurður ESA um hvaða hluti Íslands 
mætti njóta ríkisstyrkja. Í gildi frá 2008 

• Afmörkun: Höfuðborgarsvæði og „landsbyggð“ 

 

 



Hvernig hagskýrslusvæði? III 

• Hagstofan vinnur að endurskoðun á núverandi 
svæðaskiptingu 

• Landsvæði eru of mörg og sum of fámenn til 
að geta nýst við miðlun hagtalna.  

• Stærðarviðmiðið einna mikilvægasta atriðið 

• Hagskýrslusvæði nægilega fjölmenn eða hafa 
nægilega víðtæka starfsemi til að bjóða upp á 
ítarlega og sundurgreinandi hagskýrslugerð 



Hagtölur Eurostat eftir svæðum 

• Eurostat: takmarkað úrval íslenskra talna eftir 
landsvæðum (NUTS 4 & 5 = LAU 1 & 2) 

• Mannfjöldatölur eftir landsvæðum 

• Gögn til Eurostat einkum skipt á 2 svæði: 
höfuðborgarsvæði og landsbyggð 

• Vaxandi kröfur um hagtölur eftir landsvæðum 

• Hvernig landsvæði? 



Nýjar hagtölur eftir svæðum  

• Skrárbundið manntal m.v. 31. des. 2011 

• Upplýsingar: Íbúar m.v. raunverulega búsetu, 
fjölskyldur, heimili, menntun, atvinna, staða, 
húsnæði o.fl. 

• Samræmdar upplýsingar í EES-löndum 

• Bætir upplýsingagjöf fyrir landsvæði … og að 
vissu marki sveitarfélög 

 

 



Takk fyrir ! 

MSM 


