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   Skrefin í ferlinu 

• Verkefnið gengur vel þrátt fyrir ákveðinn óróa 

• Víðtækt samráð  

• Eiginlegar samningaviðræður hófust síðasta sumar 
og hafa gengið jafnt og þétt - seinni hálfleikur 
hálfnaður 

14. september 2012 



Utanríkis-, öryggis- og varnarmál  
Hugverkaréttur  

Félagaréttur  
Neytenda- og heilsuvernd  

Frjáls för vinnuafls  
Menntun og menning  
Vísindi og rannsóknir  

Iðnstefna  
Réttarvarsla/grundvallarréttindi  

Evrópsk samgöngunet 
  
 

Opinber útboð  
Samkeppnismál  

Upplýsingatækni og fjölmiðlun  
Orka  

Samgöngur  
Félagsmála- og atvinnustefna  

Framlagsmál  
Fjárhagslegt eftirlit 

  
Dóms- og innanríkismál  

Frjálst vöruflæði  
Hagtölur  

Gjaldmiðilssamstarf  
Fjármálaþjónusta  

Utanríkistengsl  
Tollabandalag 
Umhverfismál 

Skattamál 
Byggðastefna 

 
Sjávarútvegsmál  

Matvælaöryggi  
Landbúnaður og dreifbýlisþróun     

Frjáls för fjármagns  
Staðfesturéttur og þjónustufrelsi 

Samningsafstaða í vinnslu 

Viðræður hafnar 

Viðræðum lokið  

Samningsafstaða afhent  



Byggðamálin og aðildarviðræðurnar 

32 fundir haldnir 
 
25 fulltrúar í 
samningahópnum,     
þ. á m. sveitarfélög 
 
Á sjötta tug erlendra 
sérfræðinga til 
ráðgjafar, 8 ráðstefnur 
 
 
 

Meginverkefni að móta 
samningsafstöðu 
 



Hvað er byggðastefna ESB? 

• Meginmarkmið: 
– að fjölga atvinnutækifærum 

– auka samkeppnishæfni svæða og  

– stuðla að hagvexti, jöfnuði og 
lífsgæðum innan aðildarríkja ESB 

• Áætlanir til 7 ára 

• Um 1/3 af fjárlögum ESB 

 

 

 

 

Evrópa 2020  
(e. European strategy for smart,   

sustainable and inclusive growth) 
  
 

Leiðarvísir ESB um 
samheldnisstefnumið 

(e. Strategic Guidelines on Cohesion) 
  

 

Samþætt viðmið  
(e. Commission Integrated Guidelines) 

 

 
Umbótaáætlun aðildarríkja 

(e. National Reform Programme) 
  

  
Landsáætlun Íslands  

 
Framkvæmdaáætlanir 



Samningsafstaða Íslands 

• Tilbúin  

• Varanlegir annmarkar  

• Ystu svæði 

• Sérstaða Íslands  

 

 



Lega landsins – eyríki 
í norðri 

Lítið hagkerfi og lítill 
innanlandsmarkaður 

Háð fáum 
framleiðsluvörum 

Náttúruhamfarir 

Strjálbýlasta land 
Evrópu 

Erfið veðursskilyrði, 
erfiðir staðhættir 

Einangrun - fjarlægð 
frá sameiginlegum 

markaði Evrópu 

Menntun og brottfall 
úr skólakerfinu  

Heilbrigðis- og 
velferðamál 

Sérstaða Íslands ... 

... kemur skýrt fram í samningsafstöðunni 



Áhrif aðildar á byggðamál á Íslandi 

• Nýtt verklag og aðferðafræði  

• Fjárhagslegar skuldbindingar til lengri tíma 

• Samgöngumál  - vegabætur eða 
samgöngumannvirki?  

• Undir okkur sjálfum komið 
 

 



Samleitni  

Þrjú markmið 

Samvinna milli svæða 

Samkeppnishæfni & 
atvinna 

Byggða-
þróunarsj. 

Byggða-
þróunarsj. 

  

Félagsmála-
sjóður 

Byggða-
þróunarsj. 

  

Samheldnis-
sjóður  

Félagsmála-
sjóður 

Þrír sjóðir 





• Vönduð vinna  

• Fjármagn tryggt til sjö ára 

• Langtímastefna og öguð vinnubrögð 

Að endingu 



 
 

Spurningar? 

Takk fyrir! 


