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Forsætisráðherra

Ráðherranefndir
Efnahagsmál og endurskipulagning
fjármálakerfisins

Aðstoðarmenn

Jafnréttismál

Ráðuneytisstjóri

Skrifstofa
yfirstjórnar
Skrifstofa
fjármála

• Málefni ríkisstjórnar

Skrifstofa
löggjafarmála

Ríkisfjármál

Samræmingarmál

Skrifstofa
stefnumála

Skrifstofa
jafnréttismála

• Málefni ríkisráðs

• Stjórnarskráin og þróun
stjórnskipunarréttar

• Þjóðhagsmál og almenn
hagstjórn

• Jafna stöðu og jafnan
rétt kvenna og karla.

• Lög um Stjórnarráð
Íslands

• Stjórnsýslu- og
upplýsingalög

• Peningastefna

• Fjárlagagerð

• Samskipti við Alþingi
og forseta Íslands

• Gæði lagasetningar
og einföldun

• Eftirfylgni með stefnu
ríkisstjórnar

• Jafna meðferð óháð
kynþætti og
þjóðernisuppruna.

• Mannauðsmál

• Alþjóðasamskipti

• Þjóðlendur

• Fjármál stofnana

• Málaskrá og skjalasafn

• Siðareglur

• Eignamál

• Þjóðartákn og orður

• Samhæfing lykilverkefna
sem ganga þvert á
ráðuneyti

• Rekstur
ráðuneytis

• Fjármál

• Vinnumarkaðssamskipti

• Þjóðaröryggisráð

• Framtíðarþróun og
sjálfbærni

• Upplýsingagjöf til fjölmiðla og almennings

• Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna
• Ríkislögmaður
• Umboðsmaður barna
• Óbyggðanefnd

• Hagstofa Íslands
• Seðlabanki Íslands

• Jafna meðferð á
vinnumarkaði.
• Kynrænt sjálfræði.

• Jafnréttisstofu.
• Kærunefnd jafnréttismála.
• Jafnréttissjóð Íslands.
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Skrifstofa stefnumála – helstu þættir í starfseminni
• Efnahagsþáttur

• Eftirfylgniþáttur

Ráðherranefndir
Vinnumarkaður
Peningastefna

Eftirfylgni
stjórnarsáttmála

Þjóðhagsráð

Kjarnamarkmið

Framtíðarsýn

Stefnumótun

Yfirsýn upplýsinga um
tölfræði

Samhæfing verkefna

Þróun, gæði og
framsetning

• Tölfræðiþáttur

Heimsmarkmið

• Samhæfingarþáttur
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Hlutverk stjórnkerfismiðju
• Brúar bilið á milli stjórnmála og stjórnsýslu
• Samhæfir og hefur milligöngu
• Samhæfir þróun lengri tíma stefnumótunar
• Skilgreinir forgangsverkefni/kjarnamarkmið
• Sinnir framtíðarspám
• Er á verði gagnvart mögulegum áskorunum

• Samhæfir upplýsingamál stjórnvalda
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Opinber stefnumótun á Íslandi (kort í þróun)
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Stefnur og áherslur ríkisstjórnarinnar

Stjórnarsáttmáli:
183 huglægar aðgerðir

Fjármálaáætlun: 34
málefnasviðssviðsstefnur
Allt að 300 markmið og 900
mælikvarðar

Fagstefnur og áætlanir

Stefnur og áætlanir í vinnslu
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Hvað er búið að gerast ?

150 þingmál

200 mál í
samráðsgátt

60 skýrslur

140 nefndir og
starfshópar
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Þrettán verkefnum er lokið
1. Setja á fót loftslagsráð
2. Innleiða ákvæði um keðjuábyrgð í ólíkum atvinnugreinum
3. Fullgilda Istanbúl-samninginn um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

heimilisofbeldi
Lækka kostnað vegna tannlækninga aldraðra og öryrkja
Ljúka við lögfestingu NPA
Breyta lögum um málefni fatlaðs fólks
Innleiða nýja persónuverndarlöggjöf og efla fræðslu um þessa þætti
Þátttaka Íslands í þróunarverkefnum verði á vegum borgaralegra stofnana
Samráðsgátt við almenning opnuð þar sem óskað verður eftir afstöðu til lagasetningar og
verkefna þegar á undirbúningsstigi og gagnsæi aukið
Skipuð framtíðarnefnd um áskoranir og tækifæri vegna tæknibreytinga
Hækka frítekjumark aldraðra í 100 þúsund kr. á mánuði
Lækka tryggingargjald
Breyta skattlagningu á tónlist og íslensku ritmáli

8

Byggðamál - stjórnarsáttmáli
Auka samráð við sveitarfélög um verkefni þeirra og fjárhagsleg samskipti
Styrkja sóknaráætlanir landshluta
Hefja samstarf við sveitarfélögin um gerð þjónustukorts
Hraða uppbyggingu í vegamálum og öðrum samgönguinnviðum með hvort
tveggja nýframkvæmdum og viðhaldi

Gera innanlandsflug að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðanna
Byggja upp almenningssamgöngur um allt land

SRN og önnur ráðuneyti
SRN og önnur ráðuneyti

SRN/FJR
SRN
SRN

SRN

Styðja við borgarlínu í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu

SRN

Auka möguleika gangandi og hjólandi vegfarenda í þéttbýli

SRN

Huga að möguleikum til að opna fleiri hlið inn til landsins og fjölga þannig þeim
svæðum sem geta notið góðs af ferðaþjónustu
Ljúka ljósleiðaravæðingu landsins árið 2020
Efla hinar dreifðu sjávarbyggðir og viðhalda fjölbreytni í vaxtarmöguleikum til
að tryggja afkomuöryggi þeirra

SRN/DMR/ANR
SRN

SRN/ANR
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Stefnuráð Stjórnarráðsins - Hlutverk

Móta viðmið (e. best practice) fyrir
stefnumótun og áætlanagerð innan
Stjórnarráðsins, að teknu tilliti til
umfangs og eðlis viðfangsefnis.

Efla og samhæfa vinnubrögð
ráðuneyta með ráðgjöf og
tilmælum og tillögum að fræðslu.

Vera ráðgefandi varðandi þær
stefnumótandi afurðir sem þróaðar
eru til að styðja við framkvæmd
laga um opinber fjármál, s.s.
sniðmát fyrir málefnasvið,
málaflokka, stefnur ríkisaðila,
ársskýrslur og fjárveitingarbréf.

Leiðbeina varðandi samspil stefna
og áætlana við fjármagn,
lagafrumvörp og þingsályktanir.

Stuðla að upplýstri umræðu um
tækifæri og ógnanir framtíðarinnar
og verði virkur umræðuvettvangur
um framtíðarfræði.
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Stefnumótunarferli stjórnvalda
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Núverandi stefnur og áætlanir

8

58

8
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Stefnur í bígerð
Stefnur og áætlanir
Heildstæð Nýsköpunarstefna fyrir
Ísland
Matvælastefna
Stefna um opinber innkaup matvæla
Hönnunarstefna
Orkustefna
Heildarstefna um vernda
menningarminja
Innkaupastefna
Heilbrigðisstefna
Menntastefna 2030
Stefna í sveitarfélagamálum og
aðgerðaáætlun
Stefna í samgöngumálum og
aðgerðaáætlun
Stefna í fjarskiptum og
aðgerðaáætlun

Ráðuneyti
ANR

Staða
Í vinnslu

ANR
ANR
ANR
ANR
MRN

Í vinnslu
Í vinnslu
Drög tilbúin
Í vinnslu
Í vinnslu

FJR
HBR
MRN
SRN

Í vinnslu
Fyrir Alþingi
Í vinnslu
Vinna að hefjast

SRN

Fyrir Alþingi

SRN

Fyrir Alþingi
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Samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í stefnumótun og ákvarðanatöku
ráðuneyta og stofnana ríkisins
a. Tillögur um innleiðingu kynjasamþættingar í starfsemi ráðuneytanna og stofnana

ríkisins.
b. Tillögur um verkefni á málefnasviði hvers ráðuneytis sem tilraunaverkefni fyrsta árið
og síðan ný verkefni á hverju ári.
c. Tillögur um gátlista um jafnréttismál sem fylgi stjórnarfrumvörpum og innleiðingu
verkferlis við jafnréttismat.
d. Tillögur um fyrirliggjandi kyngreindar upplýsingar til stuðnings stefnumörkun og
ákvörðunum. Greint verði á hvaða sviðum reglulegri upplýsingaöflun er ábótavant og
úrbætur gerðar.
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Yfirlitstafla: Staða kynja- og jafnréttissjónarmiða
Staða

Jákvæð

Dæmi: Staða drengja/stúlkna,
kvenna/karla er jöfn

Hlutlaus
Dæmi: Mikið af kyngreindum gögnum liggur
fyrir á málefnasviðinu.

Neikvæð
Dæmi: Karllæg grein. Kynjahalli starfsfólks í
teymum.
Kynjahalli nemenda, kennara, stjórnenda.

Kynjasjónarmið

Dæmi: Aðgengi kvenna og karla gott
óháð búsetu

Önnur
jafnréttissjónar-mið

Dæmi: Mikið af gögnum út frá
mismunarbreytum sem skipta máli fyrir
málefnasvið liggja fyrir

Almennt er staða kvenna lakari í dreifbýli (kyn
og búseta).

Dæmi: Gögn eru ekki fyrirliggjandi
sem gefa mynd af stöðu fólks af
erlendum uppruna
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Aukið gagnsæi með opnun samráðsgáttar
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