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NIÐURSTAÐA – STAÐA SÓKNARÁÆTLANA

1. HVAÐ ER JÁKVÆTT OG LÝSIR 
ÆSKILEGRI STÖÐU?

2. HVAÐ ORKAR TVÍMÆLIS EÐA 
LÝSIR EKKI ENDILEGA 
ÆSKILEGRI STÖÐU?
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HVAÐ ER JÁKVÆTT OG LÝSIR ÆSKILEGRI STÖÐU?

‒ Lengd samningsins - fyrirsegjanleiki

‒ Þekking og reynsla af ferli og málaflokkum aukist

‒ Stöðugleiki

‒ Aukið svæðisbundið samstarf

‒ Heildarsýn

‒ Bætt vinnubrögð

‒ Aðferð sem hefur reynst vel og skapast sátt um

‒ Valdefling landshluta - ábyrgð og fé flutt heim í hérað

‒ Lifað ríkisstjórnir

‒ Bætt samstarf við ráðuneyti

‒ Samspil stefnu og fjármagns

‒ Samtal og samráð innan landshluta, milli landshluta og milli landshluta og ríkis aukist - má þróa áfram
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HVAÐ ER JÁKVÆTT OG LÝSIR ÆSKILEGRI STÖÐU?

‒ Aukið traust í samskiptum

‒ Þjónusta og ráðgjöf færð nær notendum

‒ Þriggja ára fjármögnun áhersluverkefna

‒ Hefur ýtt undir ný verkefni í nýsköpun og menningu

‒ Samráð við íbúa og hagaðila

‒ Kortlagning og sameiginleg sýn

‒ Svæðisbundnir styrkir skipta miklu máli - nýsköpun/menning

‒ Raunsæar væntingar til sóknaráætlana

‒ Bætir samvinnu og forgangsröðun sveitarfélaga

‒ "Neðan-upp" aðferðafræði

‒ Lögfesting sóknaráætluna

‒ Sveigjanleiki á formi sóknaráætluna

‒ Skipting fjármagns í uppbyggingarsjóð/áhersluverkefni
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HVAÐ ORKAR TVÍMÆLIS EÐA LÝSIR EKKI ENDILEGA ÆSKILEGRI STÖÐU?

‒ Auka fjármagn í ferlið

‒ Auka fjármagn til umsýslu og samráðs

‒ Bæta við verkefnum frá fleiri ráðuneytum

‒ Auka kynningu á sóknaráætlun hjá sveitarfélögum og pólitík

‒ Auka samtal á milli landshluta

‒ Erfitt að virkja fólk (samráðsvettvangur)

‒ Samtalið þyrfti að vera opnara og hreinskilnara

‒ Samráðið mætti vera skilvirkara - ekki of þungt

‒ Auka samstarf landshluta um hliðstæð verkefni

‒ Sóknaráætlunarfé notað í að fjármagna innviði og grunnþjónustu
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HVAÐ ORKAR TVÍMÆLIS EÐA LÝSIR EKKI ENDILEGA ÆSKILEGRI STÖÐU?

‒ Mörgum spurningum ósvarað varðandi byggðaáætlun

‒ Álitamál um hæfi við úthlutun fjármuna til verkefna

‒ Sóknaráætlun háð samþykki stýrihóps

‒ Of mikið skrifræði

‒ Sóknaráætlun farvegur alls

‒ Skortur á tengingu/eignarhaldi sveitastjórna

‒ Skortur á tengingu sóknaráætluna og stefna sveitarfélaga

‒ Er ríkið að búa til þriðja stjórnsýslustigið

‒ Vantar "brúna" fyrir verðug verkefni - hvað tekur við eftir sóknaráætlun?

‒ Að landshlutar verði ekki nýttir sem ruslakista fyir verkefni sem ríkið vill ekki
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Hvað svo? 

Samantekt og niðurstöður

Héðinn Unnsteinsson ráðgjafi
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Lög um opinber fjármál – Hafa breytt stefnumótun hins opinbera

Stefna Fjármunir Árangur

Nýjar áherslur í stefnumótun- tenging: stefnuþátta, fjármuna og árangurs
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Samhengi hlutlægra stefnuþátta

•
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Framtíðarsýn

Meginmarkmið

Mælanleg markmið

Aðgerðir

Hvert?
Kjörnir fulltúar

Hvað?
Kjörnir fulltrúar og starfsmenn

Hvernig?
Starfsmenn

https://sf.data.is/

Stefna

https://sf.data.is/
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Hvernig eru landshlutasamtökin

að þróast? 

Nýir samningar um

sóknaráætlanir – hvernig?

Hvernig tryggjum við virkt

samtal á milli ríkis og landshlutanna?

– og samhæfum við stefnur ríkisins?

Hvernig geta 

sóknaráætlanir þróast?

Hvernig sjáum við fyrir

okkur að nýta stefnur

í landshlutunum?

Tengsl sóknaráætlana

við byggðaáætlun 

Samtalið
Hvað stendur upp úr?

LÆRDÓMSFERLIÐ

Greina áherslur og markmið

og leiða inn í sóknaráætlanir

Eitthvað sem þarf að 

ræða og ákvarða

Nefnd að 

störfum 

Óttast 

sveitarfélög of 

mikla

uppbyggingu

landshluta?

Stýrihópur um byggðamál  

(Ad-hoc samtöl við ráðherra)

Samtalið á eftir

að fara fram

Áframhaldandi farvegur

fjármagns, samhæfingar, 

íbúaþátttöku og valdeflingar
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Áherslur og 

markmið í stefnum 

hins opinbera

Áherslur og markmið 

í sóknaráætlunum 

landshluta

Áhersluverkefni

Uppbyggingasjóður

Ríkið Landshlutar Landshlutar

Sóknaráætlanir þurfa með sem bestum hætti að endurspegla áherslur og markmið ríkisins og leiða gegnum einhverskonar 

kríteríu(sniðmát) í verkefni uppbyggingasjóðs og áhersluverkefni þannig að sem best samþætting náist?
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Héðinn Unnsteinsson
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Áherslur og 

markmið í stefnum 

hins opinbera

Áherslur og markmið 

í sóknaráætlunum 

landshluta

Áhersluverkefni

Uppbyggingasjóður

Ríkið Landshlutar Landshlutar

Sóknaráætlanir þurfa með sem bestum hætti að endurspegla áherslur og markmið ríkisins og leiða gegnum einhverskonar 

kríteríu(sniðmát) í verkefni uppbyggingasjóðs og áhersluverkefni þannig að sem best samþætting náist?


