
Sóknaráætlanir og skilvirkt
stoðkerfi

Samtal um stefnur ríkisins í landshlutum

Ráðstefna og vinnustofa í Hveragerði 22. og 23. janúar 2019 



Sóknaráætlanir landshluta – hvað er það?

• Eitthvað ofan á brauð – dúsa, nei er það nokkuð?

• Stöðugreining og stefnumörkun (pólitísk) viðkomandi landshluta.
• Hvar erum við stödd.

• Hvert viljum við fara.

• Hvernig viljum við fara þangað – aðgerðaáætlun – verkefni.

• Þær skulu taka mið af stefnumörkun ríkisins, þ.e megin markmiðum
“… byggðaáætlunar, landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlunum, 
menningarstefnu og, eftir atvikum, annarri opinberri stefnumótun.”



Sóknaráætlanir landshluta - inntak

• Eitthvað misjafnt eftir svæðum en allar taka til a.m.k. eftirfarandi:
• Innviða

• Mannauðs

• Menningar

• Menntunar

• Atvinnuþróunar og nýsköpunar

• Þær taka á fjölþættum viðfangsefnum og snerta því stefnumörkun 
ríkisins á mörgum sviðum.



Sóknaráætlanir - landsáætlanir

• Sóknaráætlanir leggja svæðisbundnar áherslur sem „taka mið af“ 
stefnumörkun ríkisins – sem er víða að finna!

• Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna; Stjórnarráðið
• Byggðaáætlun; Byggðastofnun, Stýrihópur stjórnarráðsins um byggðamál, Samgöngu- og 

sveitarstjórnaráðuneytið

• Samræming á stefnum; Ráðherranefnd um samræmingu á stefnum og málefnum og Stýrihópur 
stjórnarráðsins um byggðamál

• Stefna Vísinda- og tækniráðs; Rannís og Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

• Nýsköpunarstefna (í vinnslu); Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

• Matvælastefna Íslands (í vinnslu); Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið 

• Menningarstefna; Mennta- og menningarmálaráðuneytið

• Hönnunarstefna; Mennta- og menningarmálaráðuneytið



Landsáætlanir - sóknaráætlanir

• Byggðaáætlun – „samráð við sveitarfélög“.

• Hvað með aðrar áætlanir og stefnumörkun?
• Hef ekki svörin en kalla eftir þeim.

• Óskin er þó skýr – gagnkvæmni í stefnumörkun.
• „Tillit til heildar og hluta“ – við erum ekki öll eins – aðstæður mismunandi.

• Landshlutasamtök – einstök sveitarfélög.
• Hvar eiga svörin að liggja?

• Þurfa svæðin líka að vinna heimavinnu?



Stoðkerfið – einföld yfirlitsmynd!



Einföldun kerfisins – nokkrar röksemdir

• Skilvirkt kerfi fyrir notendurna/viðskiptavinina.

• Minnka skörun í kerfinu.

• Auðvelda nýtingu þverfaglegrar þekkingar.

• Nýta betur þá fjármuni sem til ráðstöfunar eru.

• Umræðan ekki ný af nálinni – en þróunin jafnvel verið í gagnstæða átt, 
þ.e. stoðkerfiseiningum hefur frekar fjölgað (og stoðkerfisvandamálunum þar með) .



Nokkur dæmi um skörun verkefna

• Atvinnuráðgjöfin og Nýsköpunarmiðstöð – alm. ráðgjöf

• Atvinnuráðgjöfin og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins – alm. ráðgjöf

• Atvinnuráðgjöfin og símenntunarmiðstöðvar – fræðsla til fyrirtækja

• Markaðsstofur og Íslandsstofa – erlend markaðssetning

• Markaðsstofur og Ferðamálstofa – innlend markaðssetning



„One stop shop“

• „Fyrsta snerting“ og almenn ráðgjöf á svæðunum.

• Rekin svæðisbundin af landshlutunum með stuðningi ríkisins.

• Vísar verkefnum/aðilum áfram í kerfinu eftir því hverjar þarfirnar eru.

• Má líkja við heilbrigðiskerfið með heilsugæslustöðvum og sérhæfðum 
deildum sjúkrahúsa / Landsspítalans.


