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Skipting landsins í sóknaráætlunarsvæði 
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Hvað er sóknaráætlun landshluta? 

• 1. Gerðar svæðisskipulagsáætlunar sem skilgreini stefnu í 
landnotkun á hverju svæði 

• 2. Áætlunar um eflingu sveitarfélaga með auknum 
verkefnum, samvinnu og sameiningu 

• 3. Áætlunar um sjálfbæra nýtingu orku, auðlinda og 
afurða á viðkomandi svæði 

• 4. Áætlunar um uppbyggingu grunnnets samgangna um 
land allt sem lokið verði fyrir árið 2020 

• 5. Áætlunar um samgöngumiðstöðvar í hverjum 
landshluta og eflingu almenningssamgangna innan svæða 
út frá þeim 

• 6. Stefnu um öruggt aðgengi að háhraðafjarskiptum um 
land allt 



Hvað er sóknaráætlun landshluta? 

• 7. Stuðnings við klasasamstarf fyrirtækja þar sem skilyrði 
eru fyrir hendi 

• 8. Einföldunar og endurskipulagningar á stoðkerfi 
atvinnu- og byggðaþróunar á viðkomandi svæði 

• 9. Vinnumarkaðs- og menntaáætlana viðkomandi svæðis 
sem taki mið af þörfum beggja kynja 

• 10. Stefna um samstarf milli menntastofnana annars vegar 
og þekkingar – og nýsköpunarmiðstöðva hins vegar á hverju 
svæði 

• 11. Menningar- og ferðamálastefnu fyrir viðkomandi svæði 
• 12. Eflingar rafrænnar þjónustu og endurskipulagningu á 

opinberri þjónustu á hverju svæði“ 



Verkskipulag í landshlutum - hugmynd 

26.9.2013 
Karl Björnsson   
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Sveitarstjórnarmenn

Verkefnahópur Aðrir heimamenn sem best þekkja málið

Fulltrúar stofnana

Fulltrúar ráðuneytaVerkefnahópur

Verkefnahópur Verkefnahópur

Verkefnahópur

Fulltrúar atvinnulífsSveitarstjórnarmenn

Stýrihópur

Framkvæmdaráð

Fulltrúar ráðuneytaFulltrúar stofnana



Samþykkt verkefni fyrir 2012 
Samtals 219 M.kr. 2012 og alls 462 m.kr. 2012 Til 2015 

• Höfuðborgarsvæðið – 125 m.kr. 2012 

– Uppbygging hjóla- og göngustíga 

• Suðurnes – 7 m.kr. 2012 

– Reykjanes Geopark – Stofnun jarðvangs á Reykjanesi 

• Suðurland – 7 m.kr. 2012 og 7 m.kr. 2013, 27 m.kr. 2014 og 27 m.kr. 2015 

– Art verkefnið – forvarnarverkefni innan grunnskólanna 

• Austurland – 5 m.kr. 2012, 5 m.kr. 2013, 5 m.kr. 2014 og 5 m.kr. 2015 

– Uppbygging jarðfræðiseturs á Breiðdalsvík 

26.9.2013 
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Samþykkt verkefni 2012 

• Norðurland eystra – 21,8 m.kr. 2012, 26,5 m.kr. 2013, 26,6 m.kr. 2014, 26,7 m.kr. 2015 

– Norðurslóðamiðstöð Íslands. Fjarskipti og gagnaflutningur. 

• Norðurland vestra – 32,8 m.kr. 2012, 40 m.kr. 2013, 8,8 m.kr. 2014, 9,7 m.kr. 2015 

– Lagning hitaveitu frá Reykjum við Húnavelli að Skagaströnd.  
Dreifnám í Húnaþingi vestra. 

• Vestfirðir – 8 m.kr. 2012 

– Haf og strönd – undirbúningsverkefni um eflingu 
kjarnahæfni, auknar rannsóknir á einkennum og styrkleikum 
Vestfjarða. 

• Vesturland – 11 m.kr. 2012, 10 m.kr. 2013, 10 m.kr. 2014, 10 m.kr. 2015 

– Efling fjarskipta og gagnaflutninga. Efling 
sveitarstjórnarstigsins – verkefni er hefur það að markmiði að 
liðka fyrir samstarfi og samvinnu sveitarfélaga innan 
landshlutans.    
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Sóknaráætlun landshluta 2013-20 
Breytt fyrirkomulag – árleg vinnsla 

26.9.2013 
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Ráðuneyti

Stofnanir

FORGANGSRÖÐUN

VERKEFNA

Samþættar opinberar áætlanir

Sóknaráætlun landshluta

FJÁRLÖG 2013-20

Rekstrarliðir Fjárfestingarliðir

Styrkir Viðhaldsliðir

Rekstrarliðir Fjárfestingarliðir

Styrkir Viðhaldsliðir

Sameiginlegur vettvangur

ráðuneyta

Samstarfsvettvangur 

heimamanna



Fyrirkomulag árið 2012 
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Stýrihópur ráðherra og fulltrúa sveitarfélaga skerpir á 
markmiðum Íslands 2020 m.t.t.  stefnumiða ríkisstjórnar 

og  annarra sem  leggja til fjármagna og samþykkir 
útdeilingarreglur m.t.t. einstakara markmiða og milli 

landshluta 

Stýrihópur  landshluta A 
skv. skilgreiningu í Íslandi 

2020 setur fram sínar 
áherslur byggðar á 

fyrirliggjandi markmiðum 
og samþykkir verkefni og 

sendir málið til 
Byggðastofnunar 

Verkefni A t.d á 
vegum 

atvinnuþróunarfélag
a 

Verkefni B t.d. á 
vegum sveitarfélaga 

með mótframlagi 
þeirra 

Stýrihópur landshluta B 
skv. skilgreiningu í 

Íslandi 2020 setur fram 
sínar áherslur byggðar á 

fyrirliggjandi 
markmiðum og 

samþykkir verkefni og 
sendir málið til 

Byggðastofnunar 

Verkefni C t.d. á 
vegum einkaaðila  í 

samvinnu við 
sveitarfélög 

Verkefni D t.d. á 
vegum 

símenntunarstofnuna
r í eigu aðila 

vinnumarkaðarins 

Byggðastofnun  
staðfestir að 

verkefnið falli að 
markmiðum og 

annast útgreiðslu  
og eftirlit 

Sjóðir EES/ESB 
Auðlinda-

sjóður Ríkissjóður 

Fjármagn 

Flæði- og skipurit vegna 
sóknaráætlana fyrir 
landshluta 

             Hugmynd að framtíðarfyrirkomulagi 

Stýrihópar landshluta 

Verkefni í 
landshlutum Mótframlög 

heimamanna 



Stjórnskipulag íslenskra byggða- og 
atvinnuþróunarmála 2010  

Iðnaðarráðuneyti 
-byggðamál 
-ferðamál 
-orkumál 

Byggða-
stofnun 

Nýsköpunar- 
miðstöð 
Íslands 

Starfsstöðvar 
á 7 stöðum 

8 atvinnu-
þróunarfélög  

(Ekki á 
Reykjavíkursvæðinu) 

Vaxtasamningar 
á 7 svæðum 

(ekki á Suðurnesjum og í 
Reykjavík) 

Vinnu-
markaðs

ráð 

Landshluta-
samtök 

sveitarfélaga 

Sveitarfélög 

Vinnumála-
stofnun 



Stjórnskipulag íslenskra byggða- og 
atvinnuþróunarmála á höfuðborgarsvæðinu  

Landshluta-
samtök 

sveitarfélaga 

Sveitarfélög 



•  Framtíðarsýn og góðar fyrirmyndir að samstarfi á borgarsvæðum. 
 

•  Úttekt á rekstri, stjórnun og valkostum við stjórn verkefna 

 byggðasamlaga sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 
 

•  Úttekt á stöðu, reynslu og framkvæmd svæðisskipulags 

 höfuðborgarsvæðisins og gerð tillagna um hvernig best verði haldið á 

 endurskoðun og utanumhaldi með svæðisskipulaginu. 
 

• Setja fram sameiginlega sýn og verkefni á sviði atvinnumála. 
 

• Kalla eftir hugmyndum um samvinnu á öðrum sviðum í stefnumótun eða 

 rekstri sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, s.s. útboðum, innkaupum, 

 upplýsingatækni og miðlægri umsýslu, umhverfis-, húsnæðis, velferðar og 
skólamálum. 

23 

Framtíðarhópur SSH 



• Gera tillögur um bestu leiðir í samvinnu og fyrirkomulagi sameiginlegra verkefna 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. kortleggja mismunandi leiðir við 
samvinnu og stjórn borgarsvæða. 

 

• Mótun tillagna um fyrirkomulag rekstrar núverandi byggðasamlaga, verk- og 
ábyrgðarskiptingu milli stjórna fyrirtækjanna, helstu stjórnenda, stjórnar SSH, 
sveitarstjórna og viðkomandi fagnefnda/ráða. 

 

• Mótun tillagna á breytingum á samþykktum SSH, stofnsamþykktum 

 byggðasamlaga og samþykktum sveitarstjórna, og eftir atvikum lögumog 
reglugerðum eftir því sem ofangreint krefur. 

24 

Tillögur til sveitarfélaganna 
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Verkefni eftir Hugmyndasmiðju 

1 Barnavernd, sameiginleg verkefni 11 Íþróttamannvirki, íþróttastyrkir, sundlaugar 

2 Félagslegt húsnæði 12 Heilbrigðiseftirlit 

3 Stoðþjónusta, rekstrarsamvinna 13 Aðalskipulag 

4 Málefni innflytjenda 14 Vatnsvernd 

5 Tónlistarskólar, listmenntun 15 Menntamál og sérfræðiþekking 

6 Samstarf nágranna 16 Innra eftirlit 

7 Sorphirða 17 Byggðasamlög 

8 Almenningssamgöngur o.fl. 18 SSH 

9 Samræming ferðamála 19 Náttúruvernd 

10 Héraðsskjalasöfn, bókasöfn o.fl. 20 Atvinnustefna 

21 Ferðaþjónusta fatlaðra 



Sóknaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið 

 Framtíðarhópur 
SSH 

A. Svæðis-
skipulag 

B.  Atvinnustefna C.  Þjónusta 

Ráðgjafaráð 



Strategic direction 



Aðferðarfræði verkefnisins 

a) Skýra 
tilgang 
verkefnisins 

b) Skilgreina 
viðfangs-
efnin 

c) Skipuleggja 
verkefnið 

d) Skipan 
stýrihóps og 
verkefna-
hópa 

Tilgangur og  
undirbúningur 

1 

Rannsóknir 
og greining 

2 

Framtíðarsýn 
mótuð 

3 

 Stefnan í  
framkvæmd 

4 

Verkefna-
lýsing og 

verk-
áætlun 

Verkefni 

Afurð 

• Safna 
gögnum og 
upplýs-
ingum 

• Greina 
gögn, flokka 
og túlka 

• Yfirfara 
getu til 
innleiðingar 

• Ákvarða  
leiðbeinandi 
reglur 

• Skýra sýn 

• Skilgreina 
stefnumót-
andi þætti 
og markmið 

• Ákvarða 
stjórnvalds-
aðgerðir 

• Útfæra 
stjórnvalds-
aðgerðir 

• Meta  stjórn-
valdsaðgerðir 

• Aðgerðar-
áætlun 

Greiningar
-skýrsla 

Stefnu-
mótandi 
valkostir 

Loka-
skýrsla og 
aðgerðar-

áætlun 



Stýrihópur ráðherra og fulltrúa sveitarfélaga skerpir á 
markmiðum Íslands 2020 m.t.t.  stefnumiða ríkisstjórnar 
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markmiðum og 
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Fjármagn 

Flæði- og skipurit vegna 
sóknaráætlana fyrir 
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             Hugmynd að framtíðarfyrirkomulagi 

Stýrihópar landshluta 

Verkefni í 
landshlutum Mótframlög 

heimamanna 
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Ný vinnubrögð – nýir peningar! 
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 Markviss áætlunargerð og borgarstefna/byggðastefna eru 
nauðsynleg til að höfuðborgarsvæðið náð betri árangri og 
samstillingu á ýmsum sviðum.  

 Jafnframt eru góð vinnubrögð og agi forsenda fyrir margs 
konar samstarfi og styrkveitingum, innan EES og öðrum 
sem umsóknarríkjum stendur til boða.  

 Ísland hefur nú þegar sett sér markmið til ársins 2020.  Í 
dag og á morgun gefst tækifæri til að skoða velta upp 
hugmyndum út frá sjónarhorni höfuðborgarsvæðisins og  
sameiginlegum markmiðum þess og eru um leið líkleg til 
afla fjármagns úr evrópskum sjóðum.  


