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• Verkefnaflutningur frá ríki til sveitarfélaga

– þjónusta við fatlað fólk 1. janúar 2011
– samningar um skipulag 

almenningssamgangna 2011-2012
– þjónusta við aldraða 1. janúar 2015?
– heimahjúkrun?
– heilsugæsla?

• Öll þessi verkefni kalla á samstarf sveitar-
félaga innan og jafnvel milli landshluta

SAMSTARF SVEITARFÉLAGA - NÝ VERKEFNI



• Viðameira hlutverk í nýjum sveitarstjórnarlögum
• Meginhlutverkið er hagsmunagæsla
• Heimilt að fela þeim verkefni eða starfsemi sem 

tengist hlutverki þeirra.
• Dæmi: Verkefni tengd byggðaþróun eða öðrum 

sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaga

• Skylda ráðuneyta og opinberra stofnana að hafa 
samráð við lhs. um málefni sem varða 
viðkomandi landsvæði sérstaklega

• Landshlutasamtök verði ekki fleiri en átta.

LANDSHLUTASAMTÖK, 97. GR.



• Umræða um hvort verkefnaflutningur er að 
leiða til myndunar þriðja stjórnsýslustigsins 

• Sveitarstjórnir ekki endilega sáttar við aukið 
hlutverk landshlutasamtaka

• Augljóst að umræðan er tímabær og mikilvægt 
að þróa sem fyrst stefnu um fyrirkomulag 
opinberrar þjónustu, þ.á m. um stærð 
sveitarfélaga og hlutverk landshlutasamtaka og 
annarra samstarfsstofnana.

HVERT STEFNIR Í SAMSTARFI 
SVEITARFÉLAGA?



ÍSLAND 2020

• Stefnumörkun ríkisstjórnar Íslands

• Framtíðarsýn og leiðarljós fyrir áætlanagerð 
hins opinbera til næstu ára

• Atvinnustefna á landsgrundvelli

• Sameina stefnumótun og áætlanir í langtíma 
fjárfestingaráætlun

• Sóknaráætlanir landshluta með 
forgangsröðun verkefna á grundvelli 
atvinnustefnu og markmiða Íslands 2020



HVERS VEGNA SÓKNARÁÆTLUN 20/20?

• Skort hefur heildaryfirsýn við áætlanagerð, 
áætlanir verið ótengdar og byggðaáætlanir ekki 
náð til höfuðborgarsvæðisins

• Samráð við heimamenn oft verið takmarkað



HLUTVERK HEIMAMANNA

• Skilgreindur verði sameiginlegur vettvangur 
sveitarstjórna og fulltrúa atvinnulífs og 
stofnana á hverju svæði (Stýrihópur)

• Kemur í stað hinna ýmsu stjórna og nefnda 
sem koma að málum í núverandi skipulagi

• Forgangsröðun einstakra verkefna á hverju 
svæði verði á hendi heimafólks og 
kostnaðarmat

• Frumkvæðið og forystan eiga að vera hjá 
heimamönnum



STEFNA OG LEIÐARLJÓS, T.D. UM

• Eflingu ferðaþjónustu
• Uppbyggingu grunnnets samgangna og eflingu 

almenningssamgangna
• Eflingu rafrænnar þjónustu
• Sjálfbæra nýtingu orku og auðlinda 
• Samþættingu opinberra stefna og áætlana á 

viðkomandi sviðum



VERKSKIPULAG Í LANDSHLUTUM
HUGMYND

Sveitarstjórnarmenn

Verkefnahópur Aðrir heimamenn sem best þekkja málið
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Fulltrúar ráðuneytaVerkefnahópur

Verkefnahópur Verkefnahópur
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TENGSL SÓKNARÁÆTLANA LANDSHLUTA OG 
FJÁRFESTINGARÁÆTLUNAR



SAMÞYKKT VERKEFNI 2011
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



SAMÞYKKT VERKEFNI 2011

• 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.   



STÓRT SKREF STIGIÐ TIL VALDDREIFINGAR

• Látum reyna á hvort hugur fylgi máli hjá 
ríkisstjórninni og ráðuneytum

• Nýtt og spennandi verklag sem nær til alls 
landsins

• Frumkvæðið er heimamanna

• Ný ríkisstjórn – verklagið ætti að standa

• Eitt stærsta skref sem stigið hefur verið í 
byggðamálum síðustu áratugi og mikil 
valddreifing

• Sambandið hvetur til vinnu á grundvelli Íslands 
2020



• Skipulagslög nr. 123/2010 auka möguleika á 
gerð svæðisskipulagsáætlana um tiltekna þætti, 
t.d. ferðaþjónustu og samgöngur.

– Ekki þó endilega víst að svæðisskipulag svari 
alltaf best kröfum sveitarfélaga. 
Sóknaráætlanasvæðin t.d. sum mjög stór 

– Heiti áætlunar er e.t.v. ekki aðalatriðið
– Vel mögulegt að sveitarfélag geti verið aðili að 

fleiri en einni svæðisskipulagsáætlun. Sama 
sveitarfélag getur jafnframt verið aðili að margs 
konar samstarfsáætlun

SVÆÐISSKIPULAG



• Heildarsýn og skilgreining á möguleikum í 
ferðaþjónustu verður sjaldnast einskorðuð við 
eitt sveitarfélag
– góð reynsla af samstarfi sveitarfélaga, t.d. á 

Snæfellsnesi og í uppsveitum Árnessýslu
– samvinna sveitarfélaga á Suðurlandi um 

skipulagsgerð að Fjallabaki 

DÆMI - SKIPULAG OG UPPBYGGING 
FERÐAÞJÓNUSTU



SKIPTING LANDSINS Í 
SÓKNARÁÆTLUNARSVÆÐI


