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Byggðamál 

Drög  að Hugtakaskilgreining: 

 

• „Byggðamál eru öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði 
og samkeppnishæfni landshluta, s.s. búsetu, atvinnu og 
nýsköpun. Þau snúa að eflingu samfélaga, félagsauðs, 
atvinnulífs, menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna 
og fjarskipta“ 

 

• Byggðamál (ferli): Samtal tveggja stórnsýslustiga – 
byggðavinkill á öllum málum 

 

 Héðinn Unnsteinsson 



Markmið SL 

 

„Markmið verkefnisins er að einfalda og efla 
samskipti ríkis og sveitarfélaga og tryggja 

gagnsæi, hagkvæmni, hlutlægni og skilvirkni við 
úthlutun og umsýslu fjárveitinga úr ríkissjóði 

sem ekki fara til lögbundinna verkefna í 
landshlutum“ 

Héðinn Unnsteinsson 



Héðinn Unnsteinsson 

Stýrinet 
ráðuneyta 

Sveitarfélög 

Landshlutasamtök 

Vinnulag: 

Stundaglas-skapalón 

75 



Gögn til grundvallar 

 

1. Skýrslan - Þekkingarsetur og stoðstofnanir, 
samantekt  eftir landshlutum  

 

2.  Ríkisstjórnarsamþykkt um sameiginlegan 
skilning Stjórnarráðsins að útfærslu 

Sóknaráætlana landshluta árin 2012-2020 

 

 

 
Héðinn Unnsteinsson 



 

 

1.  Skýrslan - Þekkingarsetur og stoðstofnanir – 
samantekt eftir landshlutum   

Héðinn Unnsteinsson 



Skýrslan 

• Upplýsingar - skýrsla um þekkingarsetur -kom út í 
okt. 2010 

  

• Upplýsingar um tekjur (framlög), fjölda setra frá 
2009. 

 

• Unnið var út frá svæðaskiptingu Sóknaráætlunar.  

 



Skilgreining á flokkun 
verkefna 

• Starfsemi flokkuð eftir eðli starfseminnar, lagalegri 
stöðu og fjármögnun. 

 

• Rautt – atvinnuuppbyggingarklasi – stoðstofnun 
– starfsemi er tengist menntun og fræðslu, atvinnuráðgjöf, 

vaxtarsamningar, menningarsamningar og markaðsstofur.  

• Grænt - náttúrustofur 

• Blátt – söfn og setur 

• Svart – útibú stofnana og setur 

• Brúnt – starfsendurhæfing (Vinnumálastofnun) 



Meginniðurstöður 

 

Héðinn Unnsteinsson 



 

Héðinn Unnsteinsson 



 

Héðinn Unnsteinsson 



 

Héðinn Unnsteinsson 



 

 

2. Tillaga til ríkisstjórnar um sameiginlegan  
skilning Stjórnarráðsins að útfærslu 

Sóknaráætlana landshluta árin 2012-2020 

Héðinn Unnsteinsson 



Umboðsferlið 
 Samstarfsyfirlýsing Ríkisstjórnar (2009) 

 20/20 Sóknaráætlun (ferli) 

 Ísland 2020 (stefnumarkandi skjal) 

 Sóknaráætlanir landshluta (verkefni) 

 Tillaga um sameiginlegan skilning Stjórnarráðsins og stofnun stýrinets til útfærslu 

 Sóknaráætlana landshluta árið 2012-2020 (samþykkt af ráðherranefnd um 

 ríkisfjármál 21-02-12) 

 Samráðsfundur í Þjóðmenningarhúsi með landshlutasamtökum og 

 Sambandi 23-02-12 

 Minnisblað um útfærslu og skipulag sóknaráætlana landshluta lagt til 

 kynningar fyrir ríkisstjórn 8. maí (Egilsstaðafundur) 

 Ríkisstjórn samþykkir útfærslu sóknaráætlana 2012-2020 (22-06-12) 

 

 

Héðinn Unnsteinsson 



Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar - 2009 

• Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir opinni 
stjórnsýslu, auknu gagnsæi og 
lýðræðisumbótum. 

 

• Ríkisstjórnin mun efna til víðtæks samráðs 
undir forystu forsætisráðuneytisins um 
sóknaráætlanir fyrir alla landshluta til eflingar 
atvinnulífs og lífsgæða til framtíðar.  



Ísland 2020 

• Sóknaráætlanir verði unnar fyrir hvern landshluta. Þær taki 
mið af svæðaskiptingu Sóknaráætlunar. 

 

• Auk fjármögnunar einstakra verkefna í fjárfestingaráætlun til 
langs tíma verði utanumhald og einstök verkefni 
sóknaráætlana landshluta fjármagnaðar með sameiningu 
vaxtarsamninga, menningarsamninga og endurskipulagningu 
og sameiningu á stoðkerfi atvinnu- og byggðaþróunar.  

Héðinn Unnsteinsson 
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Ástæður 

 

• 750 (600) samtöl í 8 

 

• Taka upp samfelldara samtal  -  Sleppa við Ad-Hoc vettvanga 

 

• Markmið: 
– Einföldun, skilvirkni, hagræðing, valdefling landshluta 

 

• Samtali ríkis og sveitarfélaga haldið áfram í gegnum 
landshlutasamtök/stoðstofnanir 

 

 Héðinn Unnsteinsson 



Ríkisstjórn 

Hittist: á mánuðarfresti. 
Ábyrgð - utanumhald: IRR 

Sóknaráætlanir 
Landshluta 2012-

2020 
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Ríkisstjórn 

Skipulag SL innan STJR (samþ. 21.2.2012) 



Sóknaráætlanir landshluta 
2012-2020  

Verkefnastoð  
Til dæmis: 

-Vaxtasamningar 
-Menningarsamningar 
-Atvinnuþróunarfélög 

-Markaðsstofur 
-Þekkingarnet 

-Starfsendurhæfing 
 

 

Áherslur-
forgangsröðun 

(grunnur að 
byggðastefnu) 

 
Fjárlög 

 
 

fjárfestinga 
áætlun 

Bætt samskipti 
stjórnsýslustiga: 
 
-Efling 
sveitarstjórnarstigsins 
-Rafræn stjórnsýsla 
-One stop  shop 
-Verkaskipting 
stjórnsýslustiga 

Skipulag og útfærsla SL útávið (tillaga)  



Tillagan 

 

• Lagt er til að allt styrkjafyrirkomulag, samningar (s.s. 
vaxtar- og menningarsamningar), 
atvinnuþróunarfélög, markaðsmál, þekkingasetur, 
þekkinganet, fræðslumiðstöðvar, menningamál og 
ýmsa aðra þjónustu ríkisins í landshlutum. 
Framangreint skal sett undir eitt regluverk sem 
tengist með beinum hætti sóknaráætlun hvers 
landshluta og forgangsröðun þeirra í því sambandi.  

 

Héðinn Unnsteinsson 



Tillaga að útfærslu 

• Útfærsla sóknaráætlana landshluta er hugsuð þannig að til lengri tíma segi 
þær til um forgangsröðun ólögbundis fjármagns, þær endurspegli 
byggðaáherslur sem ætlað er að hafa stefnumarkandi áhrif á fjárlagagerð 
og á vinnu að samhæfðum stefnum og áætlunum ríkisins.  

 

• Fyrirhugað er að þau verkefni sem skilgreind eru í rauðan flokk renni 
saman í eina verkefnastoð. Úr þeirri stoð yrði fjármunum úthlutað til 
verkefna sem berast í gegnum sóknaráætlanir landshluta.  

 

• Nýtt fé: 400 mi. króna á ári í 3 ár í Sóknaráætlanir landshluta 
(sóknaráætlanasjóður –FJR – Stýrinet með umsýslu). (fyrirvari-fjárlög) 

Héðinn Unnsteinsson 



Almennt um 
útdeilingu 

fjármuna til 
sóknarsvæða 

Fjárhæð á hvern  

landshluta 

Skipulag 

Áætlanagerð 

T.d. Austurbrú 

Sóknaráætlanir 

Rekstrarfé T.d. þekkingarsetur 

Verkefnafé 

Skipting fjármuna 
eftir fyrirfram ákv. 

hlutföllum 

Valnefnd, mótframlag 

Sérstök 
fjármögnun ... 

aðstæðna 

Skilgr. í 
sóknaráætlun eða 
sérstök aðferð við 

ráðst. fjármuna 

Lands 
reglur 

Lands
hluti 

Fjárlög 

Dæmi: 
Vestur
-land 

163 mkr  

+ Vesturlandshluti 
af fjárfestingar-

áætlun 

Sóknaráætlun 
Vesturands 

95 + 68 = 163 *0.7 = 
114 mkr 

163 *0.3  

=  49 mkr 

+ 

Hlutur Vesturlands úr 
fjárfestingaráætlun  

(skv viðmiði sem eru í 
vinnslu) 

 

Fjárfestingaráætlun 
2013-15 

400  mi kr/ár 
(+ mótframlag svæða)? 

Rautt* 
Alls 1.957 mkr 
Ríki: 935 mkr 

Sv.fél: 287 mkr 
Annað: 735 mkr 

(ca 70% rekstur/ 30% 
verkefni) 

Samantekt: 
Rekstur: 1.370 mkr 
Verkefni: 1.783 mkr 

Rautt *  
Er sú starfsemi 
sem er best til 
þess fallin til að 
sameina í fyrsta 
áfanga undir 
stoðstofnun. Hér 
er um að ræða 
starfsemi  er 
tengist menntun 
og fræðslu, 
atvinnuráðgjöf, 
vaxtarsamningar 
og menningar-
samningar. Um er 
að ræða 
sameiginleg 
viðfangsefni ríkis 
og sveitarfélaga 
er lúta að 
endurmenntun, 
fjarnámi  og 
stoðkerfi 
atvinnulífs. Um er 
að ræða alls 47 
starfsstöðvar, 
125 stöðugildi og 
heildartekjur um 
2 milljarða.  



Héðinn Unnsteinsson 



Héðinn Unnsteinsson 


