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Innihald erindis 

 

• Fortíð 

• Nútíð 

• Framtíð 
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Markmið sóknaráætlana landshluta 

 

• Efling sveitarstjórnarstigsins / valdefling 

• Bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga 

• Aukið samráð innan Stjórnarráðsins (milli ráðuneyta) 

 

 

      Nýtt verklag: einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla. 
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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  

 2012-2020 (samþykkt af ráðherranefnd um ríkisfjármál) 

 
Sóknaráætlanir landshluta 8. maí 2012 -4 



Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar - 2009 

• Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir: 
–  opinni stjórnsýslu, auknu gagnsæi og 

lýðræðisumbótum. 

• Ríkisstjórnin mun efna til víðtæks samráðs um: 
–  sóknaráætlanir fyrir alla landshluta til eflingar 

atvinnulífs og lífsgæða til framtíðar.  

– Markmiðið:  
• sameiginleg framtíðarsýn 

• samþætta stefnur, áætlanir og ýmsa samninga. 
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Ísland 2020 
Stefnumörkun og framtíðarsýn fyrir íslenskt samfélag 

• Sóknaráætlanir landshluta tengjast með beinum 
hætti amk tveimur öðrum verkefnum: 
– Einföldun, fækkun og samhæfingu opinberra stefna og 

áætlana. 

– Fjármögnun verkefna með endurskipulagningu og 
sameiningu á flæði fjármagns úr ríkissjóði til landshluta 
(fjárfestingaáætlun). 
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Fjárfestingaráætlun 
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Samskipti við landshlutasamtök - 2011 

• Kynningarfundir FOR, IDN, IRR með 
landshlutasamtökum um land allt (7 fundir) 
– FJR kom að sem ábyrgðaraðili fjárfestingaráætlunar 

• Sameiginlegir fundir með öllum landshlutasamtökum  

• Samráð og upplýsingagjöf milli landshlutasamtaka og 
ráðuneyta 
– Lærdómsferli! 

– Tengslanet (ráðuneyta) 

– Tengslanet ráðuneyta við landshlutasamtök 
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Verkefni SL – 2011 

Höfuðborgarsvæðið: Uppbygging hjóla- og göngustíga 

Suðurnes:      Reykjanes Geopark – Stofnun jarðvangs á Reykjanesi 

Suðurland:      Art verkefnið – forvarnarverkefni innan grunnskólanna 

Austurland:      Uppbygging jarðfræðiseturs á Breiðdalsvík 

Norðurland eystra:    Fjarskipti og gagnaflutningar –  Norðurslóðamiðstöð Íslands   

Norðurland vestra:         Lagning hitaveitu frá Reykjum við Húnavelli að Skagaströnd - 
   Dreifnám í Húnaþingi vestra 

Vestfirðir:     Haf og strönd – undirbúningsverkefni um eflingu   
   kjarnahæfni Vestfjarða. 

Vesturland:      Efling fjarskipta og gagnaflutninga  -  Efling   
   sveitarstjórnarstigsins   

 

Alls 460 mkr 2012-2015 (220 mkr árið 2012) 
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2012 
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Ábyrgð 

 
Ábyrgð á framkvæmd verkefnisins var sameiginleg hjá 
iðnaðarráðuneytið og innanríkisráðuneyti – með mikilli og  virkri  
forsætisráðuneytisins. 

 

Í dag er verkefnið samstarfsverkefni þvert á ráðuneyti (stýrinetið) 
en ábyrgð á grunnþáttum verkefnisins liggur hjá innanríkisráðu-
neytinu sem skipar stýrinetið. 
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8 samtöl í stað 760  

Stýrinet 
ráðuneyta 

Sveitarfélög 

Landshlutasamtök 
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Framtíðarsýn og fjármögnun 

 
Sóknaráætlanir landshluta munu skerpa og skýra samskiptaferlið milli ríkis og 
sveitarfélaga.  

 

Með slíkum samskiptaási ættu sveitarfélöginí gegnum landshlutasamtökin að 
hafa aukin áhrif á úthlutun almannafjár og forgangsröðun opinberra 
verkefna í eigin landshlutum hvort sem þau snúa að fjárfestingum eða rekstri. 
Fyrst í stað gerist það í gegnum verkefnaval en samkvæmt stefnumótunar-
skjalinu Ísland 2020 eiga sveitarfélögin  að geta haft áhrif á stefnumótun og 
áætlanagerð ríkisvaldsins til lengri tíma.  

 

Regluleg og hlutlæg samskipti um verkefni og áherslur í gegnum 
sóknaráætlanir landshluta eiga þannig að auka jafnvægi í samskiptum ríkis og 
sveitarfélaga og auka gagnsæi, lýðræði og samhæfingu.  
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Þrjár áskoranir stýrinets 

 

Í fyrsta lagi að vinna með landshlutum, stofnunum og ráðuneytum að því að samþætta ýmis 
konar styrkjafyrirkomulag, samninga, atvinnuþróunarfélög og ýmsa þjónustu ríkisins í 
landshlutum undir einn hatt og tengja með beinum hætti við sóknaráætlun og forgangsröðun 
einstakra landshluta.  

 

Í öðru lagi að vinna að framtíðarskipulagi fyrir fjármögnun verkefna sem sóknaráætlanir 
landshluta setja í forgang.   

 

Í þriðja lagi þurfa landshlutasamtökin að hefjast handa við gerð sóknaráætlana landshluta í 
samstarfi við hagsmunaaðila í héraði og stýrinetið.  
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Ráðherranefnd 
um ríkisfjármál 

Ábyrgð - utanumhald: IRR 

Sóknaráætlanir 
landshluta 2012-

2020 

Landshlutasam
tök 

sveitarfélaga 

Sérfræðingaráð 
Stjórnar- og forstöðumenn 

undirstofnana auk 
sérfræðinga 

kallaðir til eftir hentugleik 
stýrinets 

Stýrinet Stjórnarráðsins 
Héðinn Unnsteinsson - FOR 
Stefanía Traustadóttir - IRR 

Elvar K. Valsson - IDN 
Pétur Berg Matthíasson - FJR 

Þór Þórarinsson - VEL 
Arndís Steinþórsdóttir - SLR 

Þórarinn Sólmundarson - MMR 
Þorsteinn Brynjar Björnsson - UTN 
Hrafnhildur  Þorvaldsdóttir - UMH 
Hallgrímur Guðmundsson – EVR 
Karl Björnsson -  Samb.ísl. sv.fél. 

Hólmfríður Sveinsdóttir – verke.stj. 

Ráðherranefnd 
um ríkisfjármál 
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Innra skipulag 



Sóknaráætlanir landshluta 
2012-2020  

Verkefnastoð  
Til dæmis: 

-Vaxtasamningar 
-Menningarsamningar 
-Atvinnuþróunarfélög 

-Markaðsstofur 
-Þekkingarnet 

-Starfsendurhæfing 
 

 

Áherslur-
forgangsröðun 

(grunnur að 
byggðastefnu) 

Byggðastofnun 

 
Fjárlög 

 
 

Fjárfestinga- 
áætlun 

Umbætur í 
opinberri 
stjórnsýslu: 
 
-Efling sveitarstjórnar-     
stigsins 
-Rafræn stjórnsýsla 
-One stop  shop 
-Verkaskipting 
stjórnsýslustiga 
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Ytra skipulag 



Um nýtt skipulag 
Stýrinet 
Hlutverk stýrinetsins er að stýra framgangi að vinnu við sóknaráætlanir  
landshluta og hafa yfirumsjón með ferlinu.  
Fundar á tveggja vikna fresti.  
Getur kallað sérfræðinga til sín eftir þörfum(sérfræðingaráð).  
Upplýsir um framgang verkefnisins með skýrslu einu sinni á ári.  
Verkefnið er staðsett í innanríkisráðuneytinu.   
Verkefnisstjóri ráðinn af Byggðastofnun en hefur aðsetur í 
innanríkisráðuneytinu.  
 
Sérfræðingaráð  
Sérfræðingaráð er óformlegur hópur stjórnar- og forstöðufólks stofnana auk 
sérfræðinga sem stýrinetið kallar eftir hentugleik til ráðgjafar. 
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Almennt um 
útdeilingu 

fjármuna til 
sóknarsvæða 

Fjárhæð á hvern  

landshluta. 

Skipulag 

Áætlanagerð 
T.d. AST 

Sóknaráætlanir 

Rekstrarfé T.d. Þekkingarsetur 

Styrktarfé 
- Menningarmál 
- Atvinnuþróun 

- Félagsmál 
- Innviðir 

Skipting fjármuna 
eftir fyrirfram ákv. 

hlutföllum 
Valnefnd, Mótframlag 

Sérstök 
fjármögnun 

vegna félagslegra 
og atvinnulegra 

aðstæðna 

Skilgr. í 
sóknaráætlun eða 
sérstök aðferð við 

ráðst. fjármuna 

Lands 
reglur 

Lands
hluti 

Fjárfestinga 

áætlun 

Fjárlög 

Forgangs 
röðun 

Tillaga að útfærslu 
verkefnastoðar: 
 
Blátt: Almennar reglur 
sem gilda um skipulag og 
fjármögnun byggðamála 
 
Grænt: Reglur um skipulag 
og ráðstöfun fjármuna í 
einstökum landshlutum 



Ánægjuleg tíðindi frá Austurland í dag 

• Austfirsk stoðstofnun (sameinuð stoðstofnun -ses) 
stofnuð í dag, 8. maí. 

• Þekkingarnet, Þróunarfélag, Markaðsstofa og 
Menningarráð Austurlands sameinast, auk þess sem 
starfsemi SSA rennur inn í sameinaða stofnun. 

• 57 sitja í stjórnum þessara fimm stofnana í dag. Sjö 
manna stjórn verður yfir sameinaðri stofnun. 

• 20 starfsmenn til að byrja með.  
• AST verður í forsvari fyrir þróun atvinnulífs, samfélags, 

stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, rannsókna, 
þekkingar- og menningarstarfs á Austurlandi. 
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Stórt skref til valddreifingar 

• Mikill vilji og áhugi hjá ríki og sveitarfélögum.  
• Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur til vinnu á 

grundvelli Íslands 2020. 
• Nýtt spennandi verklag sem nær til alls landsins.  
• Frumkvæði heimamanna. 
• Ný ríkisstjórn – verklagið ætti að standa. 
• Eitt stærsta skref sem stigið hefur verið í 

byggðamálum síðustu áratugi. 
• Einstakt tæifæri  
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Takk fyrir! 
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