


Hvað eru sviðsmyndir og drifkraftar

• Markmið sviðsmynda er ekki að segja fyrir um framtíðina, heldur búa 
okkur betur undir það að lifa með óvissunni og skilja í hverju hún felst.

• Sviðsmyndir fyrir byggðaþróun þurfa að:
• Opna fyrir umræðu um breytingar og framkvæmd þeirra.

• Fá aðila að vinna saman að þeim áskorunum  og lausnum sem dregnar eru 
fram.

• Eiga skapandi samtal um nýjar hugmyndir og breytingar svo sem með því að 
skapa samstarfsvettvang eða klasasamstarf um umbætur.





Staðan og þróun



Hugsanleg íbúaþróun til ársins 2030



Tilvísanir og viðhorf

• „Við höfum vanmetið í gegnum tíðina að Ísland er í samkeppni við 
önnur lönd en einblínt á innbyrðis keppni milli svæða um mannauð og 
búsetu.“

• „Aukin þróunarvinna í sjávarútvegi er nauðsynleg sem kallar á 
stærðarhagkvæmni. Fyrirtækin verða á færri stöðum og þau verða 
ekki nema 3 til 4 auk fyrirtækja sem stunda smábátaútgerð. Þetta er 
ekki það sem ég vil en ég skil atvinnugreinina.“

• „Ég held að gullhrepparnir okkar munu aldrei samþykkja sameiningu. 
Það er ekkert sem breytir því. Þess vegna verður að setja reglur um 
lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga.“



Tilvísanir og viðhorf

• „Við vanmátum aðdráttarafl höfuðborgarinnar. Það að fólk veldi að 
fara í Kringluna, kaffihús og slíkt, frekar en að fara í berjamó. Á hvaða 
forsendum drögum við unga fólkið út á land? Stóriðjan dugar ekki ein 
og sér!“

• „Þéttbýliskjarnar á Suðurlandi hafa sérstöðu. Ef atvinna brestur þá er 
hún sótt í aðra kjarna eða til Reykjavíkur.“

• „Það vantar þor hjá stjórnmálamönnum að láta til sín taka á sviði 
byggðamála. Allskonar leiðir eru færar, bara spurning um vilja.“

• „Hreinræktuðum sjávarþorpum hefur fækkað því krafan er um 
fjölbreytni. Konur drífa byggðaþróun – þær fara og karlarnir koma á 
eftir.“



Helstu drifkraftar við búsetuþróun

• Innviðir

• Umhverfismál

• Hugvit/viðhorf íbúa til búsetu

• Viðhorf stjórnvalda í byggðamálum

• Ferðaþjónusta

• Grunnatvinnuvegir



Grunngerð sviðsmyndanna



Grunngerð sviðsmyndanna



Sviðsmyndirnar fjórar



Ísland ehf.

• Sterk samfélagsleg vitund íbúa

• Samþjöppun byggða

• Einkarekstur opinbera þjónustu

• Atvinnulífi fjölbreytt

• Dregur úr fjölgun ferðamanna



Holtasóley

• Dreifbýli öflugt

• Góðar samgöngur um allt land

• Sérstaða samfélaga fær að njóta sýn

• Öflug opinber þjónusta á landsvísu

• Skuldsöfnun opinbera aðila



Smiðjan

• Fækkun jaðarbyggða

• Góð þjónusta í stærri þéttbýliskjörnum

• 2+2 hálendisvegir

• Opinberar fjárfestingar misgóðar

• Hagræn sjónarmið ráða ferð um nýtingu auðlinda



Síðasti bærinn í dalnum

• Samþjöppun í þéttbýli

• Borgarvæðing

• Frumvinnsla

• Opinber rekstur í járnum

• Byggðir leggjast af





Næstu skref

• Nauðsynleg rýni:
• Stjórnvöld og einstak sveitarfélög

• Stofnanir og atvinnuráðgjafar

• Fyrirtæki og aðrir hagaðilar

Að höndla ný viðhorf og tækifæri til velferðar




